










	 กิจการด้านงานอุทกศาสตร์ในประเทศไทย	 มีประวัติความเป็นมายาวนาน	 ตั้งแต่ยุคแรก	 ในรัชสมัยพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์	พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว		โดยการจ้างชาวต่างชาติเข้ามาดำาเนินงานอุทกศาสตร์		
วางรากฐาน	 และถ่ายทอดความรู้ให้กับข้าราชการ	 จนมีการจัดตั้งหน่วยงานอุทกศาสตร์และได้รับการสถาปนายกฐานะ
ขึ้นเป็นหน่วยงานระดับกรม	ขึ้นตรงต่อกองทัพเรือ		เมื่อปี	พ.ศ.๒๔๖๔		จนถึงปัจจุบัน		นับเป็นระยะเวลา	๙๙	ปี		ตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมา	กรมอุทกศาสตร์ปฏิบัติภารกิจโดยมุ่งเน้นงานด้านความปลอดภัยในการเดินเรือ	โดยเฉพาะการสำารวจและ
สร้างแผนที่เดินเรือ	 รวมทั้งงานเครื่องหมายทางเรือ	 ต่อมาได้ขยายขอบเขตงานและความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น	 จนถึง
ปัจจุบันกรมอุทกศาสตร์	มีหน้าที่ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกำาหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองทัพเรือ
กองทัพไทย	 กระทรวงกลาโหม	 พ.ศ.๒๕๔๒	 มาตรา	 ๓๕	 กำาหนดให้กรมอุทกศาสตร์	 มีหน้าที่อำานวยการ	 ประสานงาน	
แนะนำา	 กำากับการให้การสนับสนุนและให้บริการด้านอุทกศาสตร์	 	 สมุทรศาสตร์	 	 อุตุนิยมวิทยา	 	 วิศวกรรมชายฝั่ง		
เครื่องหมายทางเรือ		การเดินเรือ			เวลามาตรฐานประเทศไทย		และงานเขตแดนระหว่างประเทศ		รวมทั้งการส่งกำาลังบำารุง 
สายอุทกศาสตร์	 	 สมุทรศาสตร์	 	 และอุตุนิยมวิทยา	 	 ตลอดจนให้การฝึกและศึกษาวิจัยพัฒนาวิชาการอุทกศาสตร์		
สมุทรศาสตร์		อุตุนิยมวิทยา		และวิชาการอื่น	ๆ	ตามที่ได้รับมอบหมาย		โดยเป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือในส่วนยุทธบริการ  
	 การปฏิบัติงานของกรมอุทกศาสตร์ในรอบปีที่ผ่านมา	 มีการพัฒนางานในหลายด้าน	 เพื่อให้ทันต่อการพัฒนา
เทคโนโลยีทางอุทกศาสตร์ที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว	 ตลอดจนมีการกำาหนดแนวทางการดำาเนินการและให้บริการ
ข้อมูลอุทกศาสตร์	 	สมุทรศาสตร์	 	และอุตุนิยมวิทยา	 	ที่สอดคล้องกับปรัชญาและมาตรฐานขององค์การอุทกศาสตร์สากล 
(International	Hydrographic	Organization:	IHO)	ทั้งในเรื่องของการยกระดับการบริหารจัดการและการเข้าถึงข้อมูล 
ส่งผลให้กรมอุทกศาสตร์ต้องปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์	 	 รวมทั้งเตรียมการในการปรับโครงสร้างองค์กรของกรมอุทกศาสตร์
และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์	(Hydrographic	Spatial	Data	Infrastructure	:	HSDI)	
เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลแผนที่แบบเบ็ดเสร็จ	 (Hydrographic	Production	Database	 :	HPD)	 ในการรองรับ
การจัดทำาผลิตภัณฑ์ภายใต้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางทะเล	(IHO	S-100	Families)	นอกจากน้ียังเป็นการปรับโครงสร้างหน่วยงาน
ให้สามารถรองรับการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวกรองภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้บริการข้อมูล
และผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่		ที่สามารถตอบสนองภารกิจที่หลากหลายของกองทัพเรือ	ทั้งทางด้านการปฏิบัติการทางทหาร
ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยในน่านนำ้าไทย	ด้านการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ		และด้านการบรรเทาสาธารณภัย		
โดยดำาเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์บุคคลในสายงานอุทกศาสตร์	ผ่านการเข้าร่วมการประชุม	 	ศึกษา	และอบรม	
ความรู้และวิทยาการสมัยใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง	
 ในปีงบประมาณที่ผ่านมา	กรมอุทกศาสตร์สามารถบรรลุเป้าประสงค์และตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมาย	โดยสามารถ
ส่งมอบผลผลิตให้แก่กองทัพเรือและประชาชนได้เป็นที่เรียบร้อย	 ซึ่งความสำาเร็จที่เกิดขึ้นนั้นเป็นผลมาจากความสามัคคี		
ความทุ่มเทแรงกายแรงใจ	 และความมุ่งมั่นของกำาลังพลกรมอุทกศาสตร์	 จึงขอขอบคุณและขอมอบเกียรติที่เกิดจาก

ความสำาเร็จในการปฏิบัติงานให้แก่เพื่อนข้าราชการ	ทหาร	พนักงาน	และลูกจ้างของกรมอุทกศาสตร์ทุกนาย	มา	ณ	โอกาสน้ี	

พลเรือโท
(ไชยวุฒิ  นาวิกาญจนะ)

เจ้ากรมอุทกศาสตร์



พลเรือโท วินัย  มณีพฤกษ์
เจ้ากรมอุทกศาสตร์

พลเรือตรี ไชยวุฒิ  นาวิกาญจนะ
รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์

ผู้บังคับบัญชากรมอุทกศาสตร์  งป.๒๕๖๒

พลเรือตรี ศิริชัย  เนยทอง
รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์ 

ต.ค.๖๑ - มี.ค.๖๒

พลเรือตรี จักรกฤช  มะลิขาว
รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์ 

เม.ย.๖๒ - ก.ย.๖๒



นาวาเอก ชัยฤทธิ์  เกิดผล
รองผู้อำานวยการศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ

พลเรือตรี จักรกฤช  มะลิขาว
ผู้อำานวยการศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ

ต.ค.๖๑ - มี.ค.๖๒

ผู้บังคับบัญชากรมอุทกศาสตร์  งป.๒๕๖๒

พลเรือตรี กตัญญู  ศรีตังนันท์
ผู้อำานวยการศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ

เม.ย.๖๒ - ก.ย.๖๒



นาวาเอก ปฐมพจน์  แก่นจันทร์
หัวหน้านายทหารฝ่ายอำานวยการ

นาวาเอก สานิตย์  การสูงเนิน
ผู้อำานวยการกองวิทยาการ

นาวาเอก ประสิทธิ์  จันทร 
ผู้อำานวยการกองสร้างแผนที่

นาวาเอก ธนกร  นาจารย์
ผู้อำานวยการกองสำารวจแผนที่

นาวาเอก บงกช  สโมสร
ผู้อำานวยการกองสมุทรศาสตร์

นาวาเอก อดิเรก  มหันตะกาศรี
ผู้บังคับหมวดเรืออุทกศาสตร์

นาวาเอก กิตติ  ยินดี
ผู้อำานวยการกองอุตุนิยมวิทยา

หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกรมอุทกศาสตร์  งป.๒๕๖๒



 ส่วนที่
 ภาพรวมองค์กร
 -	ความเป็นมาของกรมอุทกศาสตร์		 	 	 	 ๑-๑

	 -	รายนามเจ้ากรมอุทกศาสตร์	 	 	 	 	 ๑-๒

	 -	ภารกิจขององค์กร	 	 	 	 	 	 	 ๑-๔

	 -	การจัดส่วนราชการ		 	 	 	 	 	 ๑-๕

	 -	อัตรากำาลังพล	 	 	 	 	 	 	 ๑-๖

ส่วนที่ 

การพัฒนาระบบราชการ
-	นโยบายการกำากับดูแลองค์กรที่ดี		 	 	 	 ๒-๑

-	การจัดการความรู้ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.๒๕๖๒  	 ๒-๓

  ของกรมอุทกศาสตร์

-	การสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กรและหน่วยงานภายนอก	 ๒-๗

-	การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	 	 	 ๒-๑๐

๑

๒

 ส่วนที่
 บทสรุปของผู้บริหารกรมอุทกศาสตร์
 -	บทสรุปของผู้บริหารกรมอุทกศาสตร์	 		 	 	 ๓-๑

 

๓



 ส่วนที่
	 ผลการดำาเนินงานตามภารกิจ
 -	กองบังคับการ	 	 		 	 			 	 ๔-๑

	 -	สถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่	 			 ๔-๖

	 -	กองวิทยาการ	 	 	 	 			 	 ๔-๑๑

	 -	กองสำารวจแผนที่	 	 	 	 			 	 ๔-๑๗

	 -	กองสร้างแผนที่	 	 	 	 			 	 ๔-๒๒

	 -	กองสมุทรศาสตร์	 	 	 	 			 	 ๔-๓๑

	 -	กองอุตุนิยมวิทยา	 	 	 	 			 	 ๔-๓๙

	 -	ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ		 			 	 	 ๔-๔๖

	 -	กองบริการการเดินเรือ	 	 	 	 	 ๔-๔๘

	 -	กองเครื่องหมายทางเรือ	 	 	 	 	 ๔-๕๓

	 -	สถานีอุทกศาสตร์สัตหีบ	 	 	 	 	 ๔-๕๘

	 -	สถานีอุทกศาสตร์หัวหิน	 	 	 	 	 ๔-๖๕

	 -	สถานีอุทกศาสตร์สงขลา	 	 	 	 	 ๔-๗๐

	 -	สถานีอุทกศาสตร์พังงา	 	 	 	 	 ๔-๗๖

	 -	หมวดเรืออุทกศาสตร์	 	 	 			 	 ๔-๘๒

 

๔

ส่วนที่
งานมอบหมายพิเศษและงานสนับสนุนที่สำาคัญ
-	งานสนับสนุนโครงการ	Network	Centric	Warfare	(NCW)			 	 	 ๕-๑    

-	งานสนับสนุน	ศรชล.	ในการติดตั้งสถานี	Auto	Identification	System	(AIS)	 ๕-๑	

		เพิ่มเติมเพื่อให้มีเครือข่ายสัญญาณครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลในน่านนำ้าไทย

-	งานสนับสนุนในภารกิจถวายความปลอดภัยในการเสด็จพระราชดำาเนินเลียบพระนคร		๕-๒

   โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค	เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	พุทธศักราช	๒๕๖๒

-	การกำาหนดเขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล     ๕-๑๔

  

  

๕





 

 

รายงานประจำาปี ๒๕๖๒

๑-๑

ความเป็นมาของกรมอุทกศาสตร์
 งานอุทกศาสตร์ได้เริ่มดำาเนินการในประเทศไทย		เมื่อปี	พ.ศ.๒๐๖๐				โดยนักสำารวจทางเรือ
ชาวโปรตุเกส	 ที่ได้บันทึกข้อมูลการสำารวจจนได้ออกมาเป็นแผนที่เดินเรือแบบหยาบๆ	 แต่การสำารวจแผนที่
อย่างถูกหลักวิชา	มาเร่ิมในปี	พ.ศ.๒๓๙๙	เม่ืออังกฤษส่งเรือซาราเซน	เข้ามาขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจาก	
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	เพื่อสำารวจแผนที่ทะเลในน่านนำ้าไทยเป็นเวลา	๓	ปี
 ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 รัฐบาลไทยได้จ้าง	 นาวาโท	 อัลเฟรด 
เจ.ลอฟตัส	 นายทหารเรืออังกฤษ	 เข้ามารับราชการเป็นหัวหน้าสำารวจแผนที่ทะเล	 โดยใช้นายทหารเรือและ
เรือของไทย	นาวาโท	ลอฟตัส	ได้ทำาหน้าที่เป็นอย่างดี	จนได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระนิเทศชลธี
ต่อจากนั้นมีนายทหารต่างชาติอีกหลายนายที่ได้ดำาเนินการต่อ	 ๆ	 กันมา	 และเพื่อให้นายทหารเรือไทย
มคีวามสามารถดำาเนินงานสำารวจและทำาแผนที่ได้เอง	 ในปี	 พ.ศ.๒๔๕๕	 รัฐบาลไทยจึงจ้างนายทหารเรือ
เดนมาร์ก	อีก	๒	นาย	คือ	นาวาโท	ฟริตซ์		ทอมเซ็น		และ	นาวาโท	แมกนัส		บอยเซ็น	เข้ามาทำางานใน
กองแผนที่ทะเล	กรมยุทธศึกษาทหารเรือ	มีหน้าที่สอนนายทหารเรือไทยทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ	
จนสามารถทำางานสำารวจและสร้างแผนที่ได้เอง	 ต่อมาในปี	 พ.ศ.๒๔๕๗	 กองแผนที่ทะเลได้รับการ
เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น กองอุทกศาสตร์
 วันที่	๑๖	มกราคม	พ.ศ.๒๔๖๔	กองอุทกศาสตร์ได้รับการยกฐานะเป็น				กรมอุทกศาสตร์ทหารเรือ  
ขึ้นตรงต่อกระทรวงทหารเรือ	มี	พลเรือจัตวา	ฟริตซ์	ทอมเซ็น	เป็นเจ้ากรมอุทกศาสตร์ท่านแรก	และได้มีการ
พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน	นับเป็นเวลาที่ยาวนานถึง	๙๘	ปี



รายนามเจ้ากรมอุทกศาสตร์
ลำ�ดับ ร�ยน�มเจ้�กรมอุทกศ�สตร์ ระยะเวล�ดำ�รงตำ�แหน่ง

๑. พลเรือตรี ฟริตซ์  ทอมเซน ๒๔๖๔ - เม.ย.๒๔๖๙

๒. นาวาเอก พระยานิยมยุทธนาวี (ยม  สีตะบุตร) เม.ย.๒๔๖๙ – เม.ย.๒๔๗๔

๓. พลเรือตรี พระยาหาญกลางสมุทร (บุญมี  พันธุนาวิน) พ.ศ.๒๔๗๔ - พ.ศ.๒๔๗๕

๔. นาวาเอก พระยาฤทธิเดชชลขันธ์ (เปลื้อง  เหมะวณิช) พ.ศ.๒๔๗๕

๕. นาวาเอก หลวงสำารวจวิถีสมุทร์ (ฟุ้ง  พร้อมสัมพันธ์) พ.ศ.๒๔๗๕ – ก.ค.๒๔๘๔

๖. พลเรือโท หลวงชลธารพฤฒิไกร (พงษ์  อาสนะเสน) ก.ค.๒๔๘๔ – ๓๑ ธ.ค.๒๔๙๖

๗. พลเรือโท วิจารณ์  เทศะกรณ์ ๑ ม.ค.๒๔๙๖ – ๓๐ ก.ย.๒๕๐๔

๘. พลเรือโท ยิ่ง  ศรีหงส์ ๑ ต.ค.๒๕๐๔ – ๓๐ ก.ย.๒๕๑๔

๙. พลเรือโท ปิติ  ตันติเวส ๑ ต.ค.๒๕๑๔ – ๓๐ ก.ย.๒๕๑๖

๑๐. พลเรือโท สิทธิ์  สุรักขกะ ๑ ต.ค.๒๕๑๖ – ๓๐ ก.ย.๒๕๑๙

๑๑. พลเรือโท ประเสริฐ  ชุนงาม ๑ ต.ค.๒๕๑๙ – ๓๐ ก.ย.๒๕๒๒

๑๒. พลเรือโท ประวิตร  โพธิผละ ๑ ต.ค.๒๕๒๒ – ๓๐ ก.ย.๒๕๒๔

๑๓. พลเรือโท โรจน์  หงส์ประสิทธิ์ ๑ ต.ค.๒๕๒๔ – ๓๐ ก.ย.๒๕๒๕

๑๔. พลเรือโท ธวัชชัย  ตรีเพ็ชร์ ๑ ต.ค.๒๕๒๕ – ๓๐ ก.ย.๒๕๒๗

๑๕. พลเรือโท สง่า  สะอิ้งทอง ๑ ต.ค.๒๕๒๗ – ๓๐ ก.ย.๒๕๒๙

๑๖. พลเรือโท ถาวร  พงศ์พิพัฒน์ ๑ ต.ค.๒๕๒๙ – ๓๐ มี.ค.๒๕๓๒

๑๗. พลเรือโท บรรจง  ทรัพย์แสนดี ๑ เม.ย.๒๕๓๒ – ๓๐ ก.ย.๒๕๓๒

๑๘. พลเรือโท วิพัฒน์  ภูมิสวัสดิ์ ๑ ต.ค.๒๕๓๒ – ๓๐ ก.ย.๒๕๓๓

๑๙. พลเรือโท ชะเอิบ  สดับบัณฑิตย์ ๑ ต.ค.๒๕๓๓ – ๓๑ มี.ค.๒๕๓๔

รายงานประจำาปี ๒๕๖๒

๑-๒



๒๐. พลเรือโท เพิ่มศักดิ์  เวชชานุเคราะห์ ๑ เม.ย.๒๕๓๔ – ๓๐ ก.ย.๒๕๓๔

๒๑. พลเรือโท สมหมาย  ภูมิผล ๑ ต.ค.๒๕๓๔ – ๓๐ ก.ย.๒๕๓๕

๒๒. พลเรือโท ถนอม  เจริญลาภ ๑ ต.ค.๒๕๓๕ – ๓๐ ก.ย.๒๕๓๖

๒๓. พลเรือโท สมชาย  ม่วงมิ่งสุข ๑ ต.ค.๒๕๓๖ – ๓๐ ก.ย.๒๕๓๗

๒๔. พลเรือโท ละเอียด  สังชญา ๑ ต.ค.๒๕๓๗ – ๓๐ ก.ย.๒๕๓๙

๒๕. พลเรือโท กมล  จิตต์จำานง ๑ ต.ค.๒๕๓๙ – ๓๐ ก.ย.๒๕๔๐

๒๖. พลเรือโท จเร  ศิลา ๑ ต.ค.๒๕๔๐ – ๓๐ ก.ย.๒๕๔๑

๒๗. พลเรือโท สินธุ  วงศ์ไพบูลย์ ๑ ต.ค.๒๕๔๑ – ๓๐ ก.ย.๒๕๔๓

๒๘. พลเรือโท วิชัย  จันทร์แทน ๑ ต.ค.๒๕๔๓ – ๓๑ มี.ค.๒๕๔๕

๒๙. พลเรือโท สุชาต  ญาโณทัย ๑ เม.ย.๒๕๔๕ – ๓๐ ก.ย.๒๕๔๗

๓๐. พลเรือโท เสน่ห์  สุนทรมงคล ๑ ต.ค.๒๕๔๗ – ๓๐ มี.ค.๒๕๕๐

๓๑. พลเรือโท คงวัฒน์  นีละศรี ๑ เม.ย.๒๕๕๐ – ๓๐ ก.ย.๒๕๕๑

๓๒. พลเรือโท ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นคร ทนุวงศ์ ๑ ต.ค.๒๕๕๑ – ๓๐ ก.ย.๒๕๕๓

๓๓. พลเรือโท ประยุทธ  เนตรประภา ๑ ต.ค.๒๕๕๓ – ๓๐ ก.ย.๒๕๕๔

๓๔. พลเรือโท ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นิรุทธิ์  หงส์ประสิทธิ์ ๑ ต.ค.๒๕๕๔ – ๓๐ ก.ย.๒๕๕๕

๓๕. พลเรือโท กิตติธัช  วิโรจน์วงศ์์ ๑ ต.ค.๒๕๕๕ – ๓๐ ก.ย.๒๕๕๖

๓๖. พลเรือโท วิฑูรย์  ตัณฑิกุล   ๑ ต.ค.๒๕๕๖ – ๓๐ ก.ย.๒๕๕๗

๓๗. พลเรือโท สุพจน์  คลังวิจิตร ๑ ต.ค.๒๕๕๗ – ๓๐ ก.ย.๒๕๕๘

๓๘. พลเรือโท จรินทร์  บุญเหมาะ ๑ ต.ค.๒๕๕๘ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๐ 

๓๙. พลเรือโท วินัย  มณีพฤกษ์ ๑ ต.ค.๒๕๖๐ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๒

๔๐. พลเรือโท ไชยวุฒิ  นาวิกาญจนะ ๑ ต.ค.๒๕๖๒ - ปัจจุบัน

รายงานประจำาปี ๒๕๖๒

๑-๓



 
 กรมอุทกศาสตร์ มีภารกิจเกี่ยวกับการอำานวยการ	 ประสานงาน	 แนะนำา	 กำากับการ	 ดำาเนินการ	
ให้การสนับสนุนและให้บริการด้านอุทกศาสตร์	 	 สมุทรศาสตร์	 	 อุตุนิยมวิทยา	 	 วิศวกรรมชายฝั่ง	 	 เครื่องหมาย
ทางเรือ	 การเดินเรือ	 เวลามาตรฐานประเทศไทย	 และงานเขตแดนระหว่างประเทศ	 รวมทั้งการส่งกำาลังบำารุงพัสดุ
สายอุทกศาสตร์	 สมุทรศาสตร์	 และอุตุนิยมวิทยา	 ตลอดจนให้การฝึกและศึกษาวิจัยพัฒนาวิชาการอุทกศาสตร	์	
สมุทรศาสตร์	อุตุนิยมวิทยา	และวิชาการอื่น	ๆ	ตามที่ได้รับมอบหมาย	(ซึ่งเป็นไปตามอำานาจหน้าที่ในพระราชกฤษฎีกา
แบ่งส่วนราชการและกำาหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองทัพเรือ	 กองบัญชาการกองทัพไทย	 กระทรวงกลาโหม	
พ.ศ.๒๕๕๒	มาตรา	๓๔)

 

    

พันธกิจของกรมอุทกศาสตร์
๑.	ดำาเนินการทางอุทกศาสตร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารของกองทัพเรืออย่างมีประสิทธิภาพ
๒.	ดำาเนินการส่งกำาลังบำารุงสายงานอุทกศาสตร์ให้กับกองทัพเรือ	อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติการ 
๓.	ดำารงและพัฒนาการให้บริการการเดินเรือที่มีความถูกต้องและแม่นยำาตามมาตรฐานสากลอย่างเพียงพอ	 
๔.	เสริมสร้างสมรรถนะกำาลังพลให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
๕.	ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายในประเทศ	และองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
   กับงานอุทกศาสตร์
๖. เสริมสร้างประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ	ตามแนวทางการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีของกองทัพเรือ

ค่านิยมองค์กร
“ใฝ่รู้ สู้งาน”

วิสัยทัศน์
“จะเป็นหน่วยงานที่ใช้ข้อมูลเป็นศูนย์กลาง ในการสนับสนุนการปฏิบัติการของกองทัพเรือ

ด้วยการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ”

ภารกิจขององค์กร

วัฒนธรรมองค์กร
“ข้าราชการกรมอุทกศาสตร์ ปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ

บุคลากรมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีความเป็นมืออาชีพ มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
ให้ความร่วมมือกับองค์กร และมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน”

รายงานประจำาปี ๒๕๖๒

๑-๔



การจัดส่วนราชการ

รายงานประจำาปี ๒๕๖๒

๑-๕



อัตรากำาลังพล

หม�ยเหตุ ข้อมูลสถานภาพกำาลังพลกรมอุทกศาสตร์ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

แผนภาพจำาแนกบุคลากรตามประเภท

รายงานประจำาปี ๒๕๖๒

๑-๖





นโยบายการกำากับดูแลองค์กรที่ดี
 

	 ตามมติคณะรัฐมนตรี	 เมื่อ	 ๒๐	 ส.ค.๔๕	 ได้เห็นชอบให้มีการกำาหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตภายในหน่วยงานของรัฐ	 โดยส่วนราชการต้องจัดทำาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายใน

หน่วยงานราชการ					ซึ่งต่อมามีมติคณะรัฐมนตรี	เมื่อ	๖	พ.ค.๕๑		เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ	โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน	และเลขาธิการ

สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	 (ป.ป.ท.)	 เป็นกรรมการและเลขานุการ	 ทำาหน้าที่

กำากับดูแลให้องค์กรภาครัฐจัดทำาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการรองรับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต	 ทั้งนี้ในการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตข้างต้น	 คณะกรรมการ	

ป.ป.ท.	ได้ร่วมกับ	สำานักงาน	ป.ป.ท.	จัดทำายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	ระยะที่	๑	

(พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๕)	 ระยะที่๒	 (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐)	 และระยะที่	 ๓	 (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)	ตามลำาดับ	 เพื่อให้ส่วน

ราชการจัดทำาแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของแต่ละส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ	 รวมทั้ง

จัดทำาแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในแต่ละปีงบประมาณ	เพื่อให้ส่วนราชการดำาเนินการ	เช่น	สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อ

การทุจริต	การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก	การปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต	เป็นต้น	

 ทั้งนี้	 ทร.ได้อนุมัติแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 ทร.	 ประจำาปีงบประมาณ	 ๒๕๖๑	 - 

๒๕๖๔	 รองรับยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์	 ตลอดจนเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของ	 ทร.	 ที่ว่า 

“เป็นหน่วยงานความมั่นคงทางทะเลที่มีบทบาทนำาในภูมิภาคและเป็นเลิศในการบริหารจัดการ”	 และกำาหนดแผนงาน 

ตัวชี้วัด	 และเป้าหมายในแต่ละปีงบประมาณ	 โดยให้	 ศสส.ทร.	 เป็นหน่วยอำานวยการและควบคุมในการกำาหนด

รายละเอียดการปฏิบัติ	สรุปสาระสำาคัญ	ประกอบด้วย	๔	ยุทธศาสตร์หลัก	ดังนี้

	 ๑.	 สร้างค่านิยมของบุคลากรที่ไม่ทนต่อการทุจริต	 มีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน	 มีคุณธรรม	 จริยธรรม	

ความซื่อสัตย์สุจริต	และความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ในการรักษาผลประโยชน์ของกองทัพเรือและประเทศชาติ

	 ๒.	พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก

 ๓.	พัฒนาระบบบริหาร	เคร่ืองมือ	กลไก	และกระบวนการ

ในการปราบปรามการทุจริต

	 ๔.	 ยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	 (ITA)	 ของ	

กองทัพเรือ

	 เพื่ อ เป็ นการปฏิ บั ติ ต ามแนวทางขั บ เค ล่ื อน

ยุทธศาสตร์หลักของ	 ทร.	 โดยเฉพาะการสร้างค่านิยมของ

บุคลากร	ที่ไม่ทนต่อการทุจริต	มีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน	

อศ.	จึงได้จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ภายในองค์กร	และจัด

บรรยายให้ความรู้แก่ข้าราชการในหัวข้อ	 ผลประโยชน์ทับซ้อน	

(Conflict	of	Interests)	เมื่อวันที่	๒๕	กันยายน	พ.ศ.๒๕๖๒	

ณ	ห้องประชุม	อศ.๒	และห้องเอนกประสงค์		เพื่อให้กำาลังพล

มีความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย	และรูปแบบของ

ผลประโยชน์ทับซ้อน		ซึ่งการกระทำาผิดในลักษณะดังกล่าวนำา

ไปสู่การทุจริตในหน้าที่ในอนาคต	

รายงานประจำาปี ๒๕๖๒

๒-๑



รายงานประจำาปี ๒๕๖๒

๒-๒



การจัดการความรู้ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของกรมอุทกศาสตร์
 

	 กรมอุทกศาสตร์	ได้ด�าเนินการจัดการความรู้ตามกรอบการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ				ที่เป็นไปตาม

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	พ.ศ.๒๕๔๖	มาตรา	๑๑	ที่ก�าหนดให้ส่วนราชการ 

มีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม�่าเสมอ	 โดยต้องรับรู้ข้อมูล

ข่าวสารและสามารถประมวลผลข้อมูลความรู้ในด้านต่าง	ๆ	เพื่อน�ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการ	ได้อย่างถูกต้อง 

รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์	 รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ	 สร้างวิสัยทัศน์	 และปรับ

เปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคคลที่มีประสิทธิ์ภาพ	 กับมีการเรียนรู้ร่วมกัน	 เพื่อประโยชน์ในการ

ปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์	 ตามพระราชกฤษฎีกานี้	 เพื่อให้การปฏิบัติ

ราชการเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี					กรมอุทกศาสตร์	

จึงได้น�าการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการบริหารองค์กร	 เพื่อยกระดับความพร้อมในการปฏิบัติงาน	มุ่งสู่การ

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	และนวัตกรรม	โดยมีเป้าหมายให้หน่วยขึ้นตรงของกรมอุทกศาสตร์	เกิดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ

ของแต่ละหน่วยงาน	 ซึ่งตอบสนองยุทธศาสตร์ของกองทัพเรือและนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือประจ�าปีงบประมาณ	

๒๕๖๒	 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานในเรื่ององค์ความรู้	 เพื่อให้กรมอุทกศาสตร์เป็นองค์กรที่สามารถปฏิบัติงาน

ตามพันธกิจที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยการเสริมสร้างขีดสมรรถนะหลักของกรมอุทกศาสตร์	 พร้อมทั้ง

ก�าหนดแนวทางการจัดการความรู้ให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการความรู้ของกองทัพเรือประจ�าปี	๒๕๖๒	

เว็บไซต์	http://www.hydro.navy.mi.th/km.php	เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร	ผลการด�าเนินการความรู้ของ	อศ.

และเป็นอีกหนึ่งช่องทางกระจายความรู้ไปอย่างกว้างขวาง

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๒

๒-๓



รายงานประจ�าปี ๒๕๖๒

๒-๔

	 ผู้บริหารระดับสูงของกรมอุทกศาสตร์	 ประกอบด้วย	 เจ้ากรมอุทกศาสตร์	 รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์	 รวมถึง	

หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง	กรมอุทกศาสตร์	ให้ความส�าคัญต่อการจัดการความรู้ของหน่วย	โดย	กรมอุทกศาสตร์	ได้มอบหมาย

ให้	รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์	(๒)	เป็นประธานคณะกรรมการโครงการศึกษาและการจัดการความรู้ของกรมอุทกศาสตร์ 

โดยท�าหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะท�างานและผู้น�าการจัดการความรู้ของกรมอุทกศาสตร์	(Chief	Knowledge	Officer	

:	CKO)	เพื่อบริหารจัดการความรู้	และมอบนโยบายในการด�าเนินการจัดการความรู้	ให้ค�าแนะน�า	และเป็นที่ปรึกษา

เมื่อคณะท�างานฯ	ต้องการค�าแนะน�าวิธีในการด�าเนินการในขั้นตอนต่าง	ๆ	อย่างใกล้ชิด	ทั้งนี้ผู้บริหารจัดการความรู้

ของกรมอุทกศาสตร์หรือรองเจ้ากรมอุทกศาสตร์	 จะเป็นผู้ก�ากับการด�าเนินการจัดการความรู้ของกรมอุทกศาสตร์	

และของหน่วยขึ้นตรงกรมอุทกศาสตร์	ด้วยตนเอง	ท�าให้คณะท�างานการจัดการความรู้ของกรมอุทกศาสตร์	สามารถ

การด�าเนินการเกี่ยวกับการจัดการความรู้ให้เป็นไปตามแนวทางการจัดการความรู้ของ	ทร.	และติดตามความก้าวหน้า

ผลการด�าเนินตามห้วงเวลาที่เหมาะสม

	 ผู้ส่งเสริมการจัดการความรู้	(KM	Fa)	ของกรมอุทกศาสตร์	คือ	ผู้อ�านวยการกองวิทยาการ	กรมอุทกศาสตร์	

เป็นนายทหารประสานงานการจัดการความรู้ของกรมอุทกศาสตร์		(KM	Coordinator)					และรองผู้อ�านวยการ

กองวิทยาการ	กรมอุทกศาสตร์	เป็นผู้ส่งเสริมการจัดการความรู้	(KM	Fa)	ทั้ง	๒	นาย	เป็นผู้ส่งเสริมการจัดการความรู้ของ

กรมอุทกศาสตร์	ขั้นตอนและกระบวนการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องก�ากับการจัดท�าแผนการจัดการความรู้ของหน่วย	

เพื่อตอบสนองตามแนวทางการจัดการความรู้ของกองทัพเรือที่ก�าหนด	 นอกจากนี้แล้ว	 กรมอุทกศาสตร์น�าระบบ

สารสนเทศที่สนับสนุนการจัดการความรู้	 โดยมอบหมายให้แผนกกรรมวิธีข้อมูล	 กองวิทยาการ	 รับผิดชอบในการ

ด�าเนินการเกี่ยวกับการจัดท�าระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการความรู้ของหน่วย	และเพื่อให้เป็นอีกช่องทาง

ที่จะกระจายความรู้ไปอย่างกว้างขวาง	 และจัดการอบรมนายทหารจัดการความรู้ของหน่วยขึ้นตรงกรมอุทกศาสตร์	

เพื่อสร้างนักจัดการความรู้ของหน่วยขึ้นตรง	กรมอุทกศาสตร์	โดยมีหัวข้อการอบรมความรู้เกี่ยวกับการใช้ระบบสารสนเทศ

มาผลิตสื่อส�าหรับเผยแพร่องค์ความรู้ของหน่วย

	 “เขตทางทะเลของไทยสิ่งที่คนไทยต้องเข้าใจ”	 จากกรณีชายสัญชาติอเมริกันและภรรยาชาวไทยได้สร้าง

บ้านลอยน�้า	(Seasteading)	บริเวณทางด้านใต้ของภูเก็ตซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตต่อเนื่องของประเทศไทย	ซึ่งเป็นเหตุการณ์

ที่เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย	ท�าให้เกิดความไม่เข้าใจเกี่ยวกับเขตอ�านาจอธิปไตยทางทะเล	และเขตสิทธิอธิปไตย

ทางทะเลของไทย	 ท�าให้ช่วงเวลาดังกล่าวอาณาเขตทางทะเลของไทยจึงได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจ�านวนมาก 

โดยจะเห็นได้จากการที่รายการทีวีช่อง	 PPTV	 HD	 36	 ได้ขอเข้าสัมภาษณ์	 พล.ร.ต.ไชยวุฒิ	 	 นาวิกาญจนะ	 เพื่อขอ

ทราบข้อมูลเกี่ยวกับเขตทางทะเลของไทย	 	 	 โดยได้มีการออกอากาศในรายการเข้มข่าวค�่าทางช่อง	 PPTV	 HD	 36	

เมื่อ	๑๙	เม.ย.๖๒			 	

   



ในปี ๒๕๖๒  อศ. ได้ด�าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่ส�าคัญมีดังนี้
b จัดท�าเอกสารรวมราชกิจจานุเบกษา	การประกาศเขตทางทะเลของไทย	จ�านวน	๔๐๐	เล่ม
b ร่วมงาน	“วันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ	ทร.	ประจ�าปี	งป.๖๒”	เมื่อ	๕	ก.พ.๖๒	ณ	รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า	พร.
b จัดนิทรรศการการจัดการความรู้ของ	 อศ.	 และงานวันอุทกศาสตร์โลก	 (World	 Hydrography	 Day)	 ในหัวข้อ	
Hydrographic	Information	Driving	Marine	Knowledge	และจัดการบรรยายทางวิชาการในหัวข้อ	“การจัดท�า
แผนที่เขตทางทะเลระหว่างจังหวัดทางทะเลเพื่อรองรับ	พ.ร.บ.ศรชล.”	เมื่อ	๒๑	มิ.ย.๖๒	ณ	ห้องประห้องประชุม	อศ.๑

   
   

พล.ร.ท.วินัย	มณีพฤกษ์	จก.อศ.	เป็นประธานเปิดงานวันจัดการความรู้	อศ.	และงานวันอุทกศาสตร์โลก	เมื่อ	๒๑	มิ.ย.๖๒

b ร่วมงาน	NQA	DAY	(Navy	Quality	Award)	และจัดนิทรรศการการจัดการความรู้ของ	ทร.	พร้อมทั้งได้น�าวิธีการ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศในหัวข้อ	“แผนที่เขตทางทะเลระหว่างจังหวัดทางทะเลเพื่อรองรับ	พ.ร.บ.ศรชล.”	เมื่อ	๒๓	ก.ค.๖๒	

ณ	รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า	พร.

 

พล.ร.ต.ไชยวุฒิ	นาวิกาญจนะ	รอง	จก.อศ.	รับรางวัลในงานวัน	NQA	Day	เมื่อ	๒๓	ก.ค.๖๒

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๒

๒-๕



การประเมินตนเองด้านการจัดการความรู้และแนวปฏิบัติที่ดี

(Knowledge Management Assessment & Best Practice)      

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๒

๒-๖



การสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กรและหน่วยงานภายนอก
 

	 ในปี	 ๒๕๖๒	 ที่ผ่านมา	 คณะท�างานปฏิบัติการจิตวิทยา/ประชาสัมพันธ์กรมอุทกศาสตร์	 ได้ด�าเนินการใน	

เรื่องการกระจายข่าวสาร	 กิจกรรมของหน่วย	 การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในหลายช่องทางเป็นต้น	 เว็บไซต์ของหน่วย	

วารสาร	สื่อสิ่งพิมพ์ในสังคมสื่อออนไลน์ทั้งภายในและภายนอกกรมอุทกศาสตร์ตามความเหมาะสม	รวมถึงงานด้าน

กิจการพลเรือนของกรมอุทกศาสตร์		ผลด�าเนินการพอสรุปเป็นกิจกรรมตามห้วงเวลาได้ดังนี้	

	 พล.ร.ต.จักรกฤช		มะลิขาว	ผอ.ศสด.อศ.และคณะ	เข้าร่วมประชุมหารือและติดตามผลการน�าเสนอผลิตภัณฑ์

ของ	อศ.	กับ	กดน.กร.		โดยมี	พล.ร.ต.วันชัย		ทรงเมตตา	ผบ.กดน.กร.	และคณะให้การต้อนรับ	ณ	บก.กดน.กร.	อ.สัตหีบ 

จว.ชลบุรี	เมื่อ	๒๒	ม.ค.๖๒

   

	 พล.ร.ท.วินัย	มณีพฤกษ์	จก.อศ.	ให้การต้อนรับ	พล.ร.ต.Pham	Manh	Hung	รอง	ผบ.ทร.วน./จก.อศ.วน.	

ในโอกาส	 เยี่ยมชมและหารือความร่วมมือทางด้านอุทกศาสตร์	 ระหว่าง	 อศ.	 และ	 อศ.วน.	 ณ	 กองบังคับการ	 อศ.	

ระหว่าง	๑๓	–	๑๔	มี.ค.๖๒

   

  

 

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๒

๒-๗



	 ว่าที่	น.อ.สมาน		ได้รายรัมย์	รอง	ผอ.กวก.อศ.	พร้อมด้วย	ว่าที่	น.ท.ไพรัช	พิกุลทอง	หน.ควบคุมคุณภาพ	

กรผ.อศ.	ร.อ.อวยชัย		โพธิ์ทอง	ประจ�าแผนกแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์		กรผ.อศ.	และ	ร.ท.ธรรมนูญ		กลางพิมาย	

ประจ�าแผนกแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์	 กรผ.อศ.	 เป็นวิทยากรพิเศษในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท�าร่างแผนที่

เขตปกครองของจังหวัดชายทะเล	 ให้กับเจ้าหน้าที่กรมการปกครองจังหวัดชายทะเลทั้ง	 ๒๓	 จังหวัด	 ระหว่าง	 ๔-๕	

เม.ย.๖๒	ณ	โรงแรมเอสดี	อเวนิว	เขตบางพลัด	กรุงเทพฯ

 

	 พล.ร.ต.ไชยวุฒิ	นาวิกาญจนะ	รอง	จก.อศ.	ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ประจ�าปี	๖๒	ณ	ศูนย์สุขภาพทุกวัย	

บางนา	(ศูนย์เยาวชนบางนา)	เมื่อ	๕	เม.ย.๖๒

   

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๒

๒-๘



	 พล.ร.ต.ไชยวุฒิ	 	นาวิกาญจนะ	รอง	จก.อศ.	 ให้การต้อนรับ	Baroness	Goldie	รัฐมนตรีประจ�ากระทรวง

กลาโหม	สหราชอาณาจักร	พร้อมด้วย	นาย	Trish	Wilson	รอง	ผอ.ด้านความมั่นคงภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก	Col.Roger	

Lewis	ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารสหราชอาณาจักรประจ�าประเทศไทย		ในโอกาสเดินทางเยือน		กห.ไทย		บก.ทท.	และ

เข้ารับฟังการบรรยายสรุปกิจการด้านอุทกศาสตร์ไทย	 เนื่องจาก	 อศ.ไทย	 และ	 อศ.อังกฤษ	 มีความร่วมมือทาง

อุทกศาสตร์เป็นอย่างดี	เมื่อ	๒๔	ก.ย.๖๒

   

 

	 พล.ร.ท.วินัย	มณีพฤกษ์	จก.อศ.	ให้การต้อนรับ	Col.	Park	Kwang	Rae	ผู้ช่วยทูตทหารสาธารณรัฐเกาหลี	

ประจ�าประเทศไทย	และคณะเจ้าหน้าที่สถานทูตสาธารณรัฐเกาหลี	ในโอกาสเยือนเพื่อแสดงความยินดีที่	พล.ร.ท.วินัย 

มณีพฤกษ์	 ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ด�ารงต�าแหน่ง	 ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ	

(อัตราพลเรือเอก)	เมื่อ	๒๖	ก.ย.๖๒

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๒

๒-๙



การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(Public Sector Management Quality Award: PMQA)

 

	 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมอุทกศาสตร์	ด�าเนินการต่อเนื่อง		โดยใช้เกณฑ์คุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐ	พ.ศ.๒๕๕๘	เป็นแนวทาง	โดยมีการทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจ	ตามองค์ประกอบต่าง	ๆ	

ที่ได้จากการวิเคราะห์	 จุดแข็ง	 จุดอ่อน	 โอกาสความเสี่ยง	 ความต้องการของผู้รับบริการ	 และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		

ส�าหรับในปีงบประมาณ	๒๕๖๒	กรมอุทกศาสตร์	มีการปรับปรุงวิสัยทัศน์และค่านิยมองค์กรในปีงบประมาณ	๒๕๖๒	

ซึ่งวิสัยทัศน์	อศ.ที่กล่าวว่า	“จะเป็นหน่วยงานที่ใช้ข้อมูลเป็นศูนย์กลาง	ในการสนับสนุนการปฏิบัติการของกองทัพเรือ 

ด้วยการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ”	 พิจารณาจากภารกิจของกรมอุทกศาสตร์	 ซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือที่มี

พันธกิจหลักในการสนับสนุนการปฏิบัติการของกองทัพเรือด้วยข้อมูลจากศูนย์กลางเครือข่ายข้อมูลข่าวกรองทาง

อุทกศาสตร์	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติการทางทหารของ	ทร.	โดยการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภูมิสารสนเทศ

ทางทะเล	สนับสนุนบทบาทของ	ศรชล.	ในการยกระดับ	Maritime	Domain	Awareness	เตรียมความพร้อมในการ

เป็นหน่วยงานหลักด้าน	Marine	Spatial	Data	Infrastructure	(MSDI)	ของประเทศ	รวมทั้งการพัฒนาระบบงาน

อุทกศาสตร์	 ให้สามารถรองรับระบบการใช้ข้อมูลเป็นศูนย์กลาง	 เพื่อให้มีขีดความสามารถ	 ระบบงานที่สอดคล้อง

และรองรับเทคโนโลยี	ภัยคุกคามรูปแบบใหม่	และความต้องการในการใช้ทะเลที่ซับซ้อนและเพิ่มขึ้น	และพัฒนาการ

ส่งก�าลังบ�ารุงสายอุทกศาสตร์ให้แก่กองทัพเรือ	 ให้เพียงพอตามความต้องการและครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติการ	 ตลอดจน

การให้บริการข้อมูล	 เพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือและการบรรเทาสาธารณภัย	 ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและ

ประชาชนได้อย่างถูกต้อง	ทันสมัย	ตามมาตรฐานสากล	ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ	และการเสริมสร้าง

สมรรถนะก�าลังพลให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากลในการมุ่งสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ใหม่นั้น	 ค่านิยม

องค์กรของกรมอุทกศาสตร์ที่กล่าวว่า	 “ใฝ่รู้	 สู้งาน”	 นั้น	 สะท้อนความท้าทายและความมุ่งมั่นในการปรับเปลี่ยนให้

หน่วยงานให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่ก�าหนดไว้		ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวย่อมมีภาระงานที่หนักกว่าในปัจจุบัน	

	 ดังนั้นการจะบรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว	 ก�าลังพลกรมอุทกศาสตร์จึงจ�าเป็นที่ต้องแสวงหาองค์ความรู้ให้พร้อม

รับกับการเปลี่ยนแปลง	ทั้งสามารถปฏิบัติงานแม้ว่าภาระงานจะเพิ่มมากยิ่งขึ้น	โดยมีพันธกิจหลักของกรมอุทกศาสตร์

จ�านวน	๖	พันธกิจ	ได้แก่

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๒

๒-๑๐



รายงานประจ�าปี ๒๕๖๒

๒-๑๑

	 ๑.	 ด�าเนินการงานทางอุทกศาสตร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารของกองทัพเรืออย่างมีประสิทธิภาพ 

ที่มุ่งเน้นในการเพิ่มการใช้ประโยชน์ข้อมูลเชิงพ้ืนท่ีทางทะเลไปใช้ประกอบการวางแผนและตัดสินใจประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติการทางทหารของกองทัพเรือ	และยังสามารถใช้เป็นข้อมูลฐานสนับสนุนบทบาทของศูนย์รักษาผลประโยชน์

ของชาติทางทะเล	 	 เพื่อยกระดับ	Maritime	Domain	Awareness	 	 ด้วยการปรับโครงสร้างและพัฒนาระบบของ

กรมอุทกศาสตร์ให้สามารถรองรับระบบการเป็นหน่วยงานที่ใช้ข้อมูลเป็นศูนย์กลาง

	 ๒.	 ด�าเนินการส่งก�าลังบ�ารุงสายงานอุทกศาสตร์ให้กับกองทัพเรืออย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมพื้นที่

ปฏิบัติการ		ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดในการพัฒนาการส่งก�าลังบ�ารุงสายงานอุทกศาสตร์ให้แก่กองทัพเรือ

	 ๓.	 ให้บรกิารการเดนิเรอืทีม่คีวามถกูต้องและแม่นย�าตามมาตรฐานสากลอย่างเพยีงพอ	 เพือ่ให้เกดิความปลอดภัย

ในการเดินเรือ			นอกจากนี้ยังสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัยให้แก่หน่วยงานภาครัฐและประชาชนได้อย่างถูกต้อง		

ทันสมัยตามมาตรฐานสากล	และครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ

	 ๔.	 เสริมสร้างสมรรถนะก�าลังพลให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามแบบมาตรฐานสากล	 โดยเฉพาะงาน

ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรระหว่างประเทศ	 อาทิเช่น	 การส�ารวจอุทกศาสตร์และการสร้างแผนที่เดินเรือในรูปแบบต่าง	 ๆ	

และงานด้านเครื่องหมายทางเรือ

	 ๕.	ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายในประเทศ			และองค์การระหว่างประเทศ

ที่เกี่ยวข้องกับงานอุทกศาสตร์

	 ๖.	พัฒนาระบบงานอุทกศาสตร์ให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล

	 กระบวนการหลักของกรมอุทกศาสตร์	สามารถจ�าแนกได้	๓	กลุ่มงาน	คือ	กลุ่มงานบริการความปลอดภัยใน

การเดินเรือ		กลุ่มงานแผนที่		และกลุ่มงานวิทยาศาสตร์ทางทะเล	ประกอบด้วยกระบวนการหลัก	จ�านวน	๙	กระบวนการ

ดังนี้	

 กระบวนการที่ ๑ กระบวนการสนับสนุนพัสดุสายอุทกศาสตร์

 กระบวนการที่ ๒ กระบวนการซ่อมบ�ารุงพัสดุสายอุทกศาสตร์

 กระบวนการที่ ๓ กระบวนการด้านแผนที่

 กระบวนการที่ ๔ กระบวนการด้านสมุทรศาสตร์

 กระบวนการที่ ๕ กระบวนการด้านอุตุนิยมวิทยา

 กระบวนการที่ ๖ กระบวนการให้บริการข้อมูลข่าวสารในการเดินเรือ

 กระบวนการที่ ๗ กระบวนการบริการเครื่องหมายทางเรือ

 กระบวนการที่ ๘ กระบวนการด้านเวลามาตรฐานประเทศไทย

 กระบวนการที่ ๙ กระบวนการพัฒนาก�าลังพล

	 ส�าหรับการบริหารกรมอุทกศาสตร์รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา	 	 กรมอุทกศาสตร์ได้ถ่ายทอดวิสัยทัศน์และ

ค่านิยมที่ผ่านการปรับปรุงใหม่	 ไปสู่การปฏิบัติ	 ในการประกาศใช้วิสัยทัศน์	 ปี	 พ.ศ.๒๕๖๑	 -	 ๒๕๖๕	 เพื่อสื่อสาร

ทิศทางของหน่วยงาน	 	 นอกจากนี้ยังจัดให้มีการแถลงแผนยุทธศาสตร์ให้กับผู้บริหารระดับสูง	 และผู้ที่เกี่ยวข้องใน

การด�าเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์		เพื่อให้หน่วยขึ้นตรงของกรมอุทกศาสตร์จัดท�าแผนงานโครงการที่การบูรณาการ

โครงการที่ใช้ทรัพยากรจากแหล่งต่าง	ๆ	เข้าด้วยกัน	โดยมีแผนกโครงการและงบประมาณ	ร่วมกับเจ้าภาพกลยุทธ์ใน

การจัดท�าโครงการหรือกิจกรรมที่ตอบสนองต่อเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์		การจัดสรรทรัพยากรที่จ�าเป็นให้เป็นไป

ตามแผนงาน		โครงการ		กิจกรรมตามพันธกิจหลัก		นโยบายเร่งด่วน	และความต้องการของผู้รับบริการผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย	โดยอาศัยการติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติผ่านการประชุมรายเดือนของหน่วยขึ้นตรงกรมอุทกศาสตร์	

และการรายงานผลการปฏิบัติงานตามวงรอบ



	 แนวทางการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ	๒๕๖๒	พลเรือโท	วินัย	มณีพฤกษ์	เจ้ากรมอุทกศาสตร์	มอบแนวทาง

การปฏิบัติงาน	“งานอุทกศาสตร์เป็นไปตามมาตรฐานสากลด้วยการจัดการความรู้ที่ดี”	 เพื่อเตรียมปฏิบัติงานส�าคัญ

ในการเตรียมปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรไปสู่การจัดท�า	Hydrographic	Spatial	Data	Infrastructure	(HSDI)	เพื่อ

รองรับ	Marine	Spatial	Data	Infrastructure	(MSDI)		นอกจากนี้ในปีงบประมาณ	๒๕๖๒	ได้ก�าหนดคู่เทียบภายใน

และภายนอกประเทศ	โดยเลือกก�าหนดคู่เทียบด้านผลการเบิกจ่ายงบประมาณกับ	วศ.ทร.	และ	ก�าหนดคู่เทียบด้าน

การส�ารวจอุทกศาสตร์	 	 ขีดความสามารถในการครอบคลุมพื้นที่ในทะเล	 และความทันสมัยของแผนที่เดินเรือ	 กับ

หน่วยงานอุทกศาสตร์ในต่างประเทศที่มีความใกล้เคียงของลักษณะองค์กรและภาระหน้าที่	 คือ	 กรมอุทกศาสตร์

อินโดนีเซีย	 ซึ่งจากผลการเปรียบเทียบพบว่าในด้านความครอบคลุมของการส�ารวจและจัดท�าแผนที่	 พบว่า	 อศ.	

สามารถท�าการส�ารวจในพื้นที่ความลึกน�้ามากกว่าและน้อยกว่า	๒๐๐	เมตร	ครอบคลุมน้อยกว่า	อศ.	อินโดนีเซีย	แต่

เมื่อเทียบกับจ�านวนแผนที่ที่ควรได้รับการส�ารวจใหม่	 นั้น	 อศ.	 มีจ�านวนแผนที่ที่ต้องได้รับการส�ารวจใหม่	 จ�านวน

น้อยกว่า	อศ.	อินโดนีเซีย						รวมท้ังในพื้นท่ีน่านน�้าไทยไม่มีพื้นที่ที่ไม่ได้รับการส�ารวจอุทกศาสตร์อย่างเป็นระบบ

ในขณะที่	อศ.	อินโดนีเซีย	ยังมีพื้นที่ที่ไม่ได้รับการส�ารวจเหลืออยู่	

	 นอกจากการน�าองค์กรและการบริหารในลักษณะดังกล่าวข้างต้น								กรมอุทกศาสตร์ในฐานะของหน่วย

ยุทธบริการของกองทัพเรือ	 ให้ความส�าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	และก�าหนดช่องทางการรับฟังผ่าน

เครือข่ายอินเตอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ที่ประกอบด้วย	การใช้สื่อสังคมออนไลน์	(Line)			เว็บไซต์	และการติดต่อ

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๒
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ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์	 	 รวมทั้งการสื่อสารในรูปแบบอื่น	 อาทิเช่น	 การใช้แบบสอบถาม	ณ	 จุดบริการเมื่อ

ผู้รับบริการมาติดต่อด้วยตนเอง	 	 การสังเกตพฤติกรรมผู้รับบริการในขณะที่ให้บริการ	 และการติดต่อทางโทรศัพท์	

และโทรสาร	 	 	 ตลอดจนการเยี่ยมและหารือหน่วยรับบริการของกรมอุทกศาสตร์	 ประจ�าปีงบประมาณ	 ๒๕๖๒	

ประกอบด้วย	กองเรือด�าน�้า	กองเรือยุทธการ		กองการฝึก		กองเรือยุทธการ		กองเรือฟริเกตที่	๑	และ	๒	กองเรือ

ยุทธการ		และท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ	กองทัพเรือ	โดยมี	พลเรือตรี	กตัญญู		ศรีตังนันท์		ผู้อ�านวยการศูนย์สนับสนุน

การเดินเรือ		กรมอุทกศาสตร์	เป็นหัวหน้าคณะ	มีจุดมุ่งหมายในการน�าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของ	อศ.	ตลอดจน

การเสริมสร้างความเข้าใจในการด�าเนินการเพื่อสนับสนุนกองทัพเรือ	 รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก

หน่วยผู้รับบริการ เพื่อน�ามาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ	อศ.	ให้สามารถตรงตามความต้องการ	และการใช้งาน

ของหน่วยรับบริการ

 ส�าหรับปีงบประมาณ	๖๒	อศ.	ได้เข้ารับการตรวจประเมินตามเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครฐั 
ทร.	ประจ�าปี	งป.๖๒		ในวันที่	๗	พฤษภาคม	๒๕๖๒	ณ	ห้องประชุม	สปช.ทร.(๒)		มีผลจากการตรวจประเมินผลการ
ด�าเนินงาน	PMQA	โดย	อพคบ.ทร.	และ	ผู้ตรวจประเมินฯ	ของ	ทร.	อยู่ในระดับ	Early	Result	(ระดับคะแนน	๒๗๑	
–	๓๗๐)	ผลลัพธ์เริ่มมีประสิทธิภาพ	 โดยมีจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง	อาทิเช่น	การมีจุดแข็ง	 (Strength)	 ใน
เรื่องของการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและอย่างมีจริยธรรม	 และมีโอกาสในการปรับปรุงวิสัยทัศน์ใหม่ที่มียังไม่
ครอบคลุมพันธกิจในด้านประสานความร่วมมือ	 	 สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายในประเทศ	 และองค์การระหว่าง

ประเทศที่เกี่ยวข้องกับงานอุทกศาสตร์		

	 อย่างไรก็ตามการด�าเนินการเรื่อง	 PMQA	 ของกรมอุทกศาสตร์ยังคงต้องปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป	 และจะ

ต้องปรับปรุงข้อมูลตัวชี้วัดที่สามารถสะท้อนถึงผลลัพธ์การด�าเนินงานตามหมวดต่าง	ๆ	อาทิเช่น	ตัวชี้วัดที่สะท้อนถึง

ภาพการน�าองค์กร	ตัวชี้วัดการประพฤติปฏิบัติตามหลักนิติธรรมและความโปร่งใส		การวัดผลการเตรียมความพร้อม

ต่อสภาวะฉุกเฉิน	เพื่อให้สามารถสะท้อนผลการด�าเนินงานที่แท้จริง	ที่สามารถน�าไปใช้ในการปรับปรุงและเพื่อพัฒนา

กรมอุทกศาสตร์ต่อไป

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๒

๒-๑๓
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บทสรุปของผู้บริหาร กรมอุทกศาสตร์
 

	 กรมอุทกศาสตร์			กำาหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า			“จะเป็นหน่วยงานที่ใช้ข้อมูลเป็นศูนย์กลาง	ในการสนับสนุน

การปฏิบัติการของกองทัพเรือ	ด้วยการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ”

	 กรมอุทกศาสตร์	 กำาหนดเป้าประสงค์ที่จะบรรลุความสำาเร็จไว้ตามแผนยุทธศาสตร์กรมอุทกศาสตร์	 จำานวน	

๒๖	เป้าประสงค์		ใน	๔	มิติการทำางาน		ได้แก่

 ๑. มิติด้านประสิทธิผล จำานวน ๕ เป้าประสงค์ ได้แก่

	 	 ๑.๑	สถาบันพระมหากษัตริย์มีความปลอดภัยสูงสุดและได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ

	 	 ๑.๒	ทร.	มีขีดความสามารถ	และพร้อมในการรักษาเอกราช	อธิปไตยและความมั่งคงของรัฐ

	 	 ๑.๓	 การให้บริการด้านสมุทรศาสตร์และการคมนาคมทางทะเลได้อย่างถูกต้อง	 ทันสมัย	 เพียงพอ	

และครอบคลุม	รวมทั้งการสนับสนุนการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างต่อเนื่อง

	 	 ๑.๔	สนับสนุนในการกำาหนดเขตแดนทางทะเล	และการกำาหนดเขตจังหวัดชายฝั่งทะเลของ

ประเทศไทย

	 	 ๑.๕	การบริหารจัดการ	อศ.	มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กองทัพเรือกำาหนด

 ๒. มิติประสิทธิภาพการให้บริหาร จำานวน ๔ เป้าประสงค์ ได้แก่
	 	 ๒.๑	ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ	อศ.
  ๒.๒	ประชาชนได้รับโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการทำางานเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย
ในการเดินเรือของ	อศ.
	 	 ๒.๓	การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของ	อศ.
	 	 ๒.๔	ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่หน่วยงานภาครัฐและประชาชน
 ๓. มิติด้านคุณภาพการปฏิบัติราชการ จำานวน ๑๒ เป้าประสงค์ ได้แก่
	 	 ๓.๑	การถวายความปลอดภัย	การถวายพระเกียรติ	และปฏิบัติตามพระราชประสงค์
	 	 ๓.๒	ความพร้อมของยุทโธปกรณ์สายงานอุทกศาสตร์
	 	 ๓.๓	ความพร้อมขององค์ยุทธวิธี	(จัดทำา/ทบทวน/ปรับปรุงแนวทางการใช้กำาลังของกองทัพเรือ)
	 	 ๓.๔	การเตรียมความพร้อมด้านการส่งกำาลังบำารุงสายงานอุทกศาสตร์
	 	 ๓.๕	การให้บริการด้านสมุทรศาสตร์และการคมนาคมทางทะเล		
	 	 ๓.๖	การสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจต่าง	ๆ	ตามที่รัฐบาลมอบหมายของ	ทร.
	 	 ๓.๗	การปฏิบัติตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
	 	 ๓.๘	การสนับสนุนข้อมูลอุทกศาสตร์ให้กับกำาลังกองทัพเรือในการป้องกันประเทศ	และคุ้มครอง
รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
	 	 ๓.๙	การสนับสนุนข้อมูลภัยพิบัติทางทะเล
	 	 ๓.๑๐	การพัฒนาระบบงบประมาณ
	 	 ๓.๑๑	การพัฒนาระบบราชการ
	 	 ๓.๑๒	การพัฒนาระบบตรวจสอบและประเมินผล
 ๔. มิติด้านการพัฒนาองค์กร จำานวน ๕ เป้าประสงค์ ได้แก่
	 	 ๔.๑	การบริหารกำาลังพลเป็นไปตามที่	ทร.	กำาหนด

  ๔.๒	การพัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานของ	ทร.	เป็นไปตามที่	ทร. 

กำาหนด
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	 	 ๔.๓	กำาลังพลของ	อศ.	มีขวัญกำาลังใจ	และมีความผาสุกในการปฏิบัติงาน

	 	 ๔.๔	กำาลังพลของ	อศ.	ได้รับสวัสดิการบ้านพักอาศัยได้ตามที่เสนอความต้องการ

	 	 ๔.๕	กำาลังพลของ	อศ.	ได้รับการบริการและสวัสดิการ

	 โดยรับการจัดสรรงบประมาณ		จำานวน		๑๕๔,๔๖๖,๐๖๙.๐๐		บาท					เพื่อใช้งบประมาณจำานวนดังกล่าว

ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์	อศ.		โดยได้กำาหนดเป้าประสงค์ของหน่วยที่จะบรรลุความสำาเร็จให้สอดคล้องตามเป้าหมาย

การให้บริการของ	ทร.	ตามแผนปฏิบัติราชการ	๔	ปี	ของ	ทร.	สรุปได้ดังนี้
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เป้าหมายการให้บริการของ ทร.
๑.	ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัย
จากภัยคุกคามทุกรูปแบบทั้งจาก
ทางทะเล	ตามแนวชายฝั่งและพื้นที่
รับผิดชอบของ	ทร.

๒.	ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ
ของ	ทร.ได้รับการบริการด้านการ
คมนาคมทางทะเลที่ดี	การพัฒนา
ประเทศการช่วยเหลือ	และการ
บรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
และภัยอื่น	ๆ

๓.	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำาเนิน
การภาครัฐ

เป้าประสงค์ของ อศ.
๑๑.	ความพร้อมของยุทโธปกรณ์สาย
งานอุทกศาสตร์
๒๒.	การเตรียมความพร้อมด้านกำาลัง
พลสายวิทยาการด้านอุทกศาสตร์
๒๔.	กำาลังพลของ	อศ.	มีขวัญกำาลังใจ	
และมีความผาสุกในการปฏิบัติงาน
๙.	ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่หน่วย
งานภาครัฐและประชาชน
๑๒.	ความพร้อมขององค์ยุทธวิธี
๑๓.	การเตรียมความพร้อมด้านการ
ส่งกำาลังบำารุงสายงานอุทกศาสตร์
๑๔.	การให้บริการด้านสมุทรศาสตร์
และการคมนาคม	ทางทะเล	รวมทั้ง
การสนับสนุนข้อมูลเพื่อการแจ้งเตือน
ภัยทางทะเล
๑๕	การสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ
ต่าง	ๆ	ตามท่ีรัฐบาลมอบหมายของ	ทร.
๑๖.	การปฏิบัติตามโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดำาริ
๑๗.	การสนับสนุนข้อมูลอุทกศาสตร์
ให้กับกำาลังกองทัพเรือในการป้องกัน
ประเทศ	และคุ้มครองรักษาผล
ประโยชน์ของชาติทางทะเล
๑๘.	การสนับสนุนข้อมูลภัยพิบัติทาง
ทะเล
๑๙.	การพัฒนาระบบงบประมาณ
๒๐.	การพัฒนาระบบราชการ

วงเงินรวม
๑๐,๗๖๕,๓๑๕.๐๐	 บาท

๘,๐๕๙,๖๓๖.๐๐	 บาท

๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	 บาท

๔๐,๐๐๐.๐๐	 										บาท

๑,๕๓๖,๐๐๐.๐๐	 บาท
๔๐,๘๐๒,๙.๐๐	 										บาท

๓๒,๘๑๔,๑๐๐.๐๐	 บาท

๘๕,๐๐๐.๐๐	 											บาท

๒,๒๔๒,๔๕๐.๐๐	 บาท

๓๖,๒๒๒,๔๗๐.๐๐	 บาท

๔,๕๔๐,๔๘๐.๐๐	 บาท

๕๗,๐๐๐,๐๐	 											บาท
๒๘,๐๐๐.๐๐	 											บาท
๖,๒๗๒,๗๐๘.๐๐	 บาท



	 โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการสำาคัญ	ดังนี้

	 	 ๑.	 จัดซื้อระบบพยากรณ์สภาวะแวดล้อมทางสมุทรศาสตร์ตามชั้นความลึก	 (ROMS)	 ระยะที่	 ๒	

จำานวน	 ๑	 ระบบ	 เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลสภาวะแวดล้อมทางสมุทรศาสตร์	 ในการสนับสนุนปฏิบัติการทางทหาร

ของกองทัพเรือให้มีข้อมูลเพียงพอ	และมีประสิทธิภาพสูงสุด

	 	 ๒.	 การจัดเรือในสังกัด	 อศ.	 ออกปฏิบัติการสำารวจแผนที่และสมุทรศาสตร์ในอ่าวไทย	 เพื่อจัดทำา

แผนที่เดินเรือ		และเก็บรวบรวมข้อมูลทางด้านสมุทรศาสตร์		รวมทั้งการซ่อมบำารุงเครื่องหมายช่วยการเดินเรือทาง

ฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของอ่าวไทย	 	

 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.๒๕๖๒	กรมอุทกศาสตร์ได้กำาหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายสำาหรับติดตามความก้าวหน้า

ในการดำาเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำาปีไว้ทั้งหมด	 ๒๖	 ตัวชี้วัด	 มีตัวชี้วัดสำาคัญในแผนปฏิบัติราชการ

ประจำาปีงบประมาณ	๒๕๖๒	ประกอบด้วย

ตัวชี้วัดสำาคัญ ลำาดับที่ ๑

ชื่อตัวชี้วัด	:	ร้อยละความสำาเร็จของการดำาเนินงานด้านอุทกศาสตร์	สมุทรศาสตร์	และอุตุนิยมวิทยาทางทะเล 

รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติด้านยุทธการและหน่วยต่าง	ๆ	ได้ตามแผนงานที่กำาหนดในแต่ละปีงบประมาณ

คำาอธิบาย	:	ร้อยละความสำาเร็จของการดำาเนินงานด้านอุทกศาสตร์	สมุทรศาสตร์	และอุตุนิยมวิทยาทางทะเล 

รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติด้านยุทธการและหน่วยต่าง	ๆ	ได้ตามแผนงานที่กำาหนดในแต่ละปีงบประมาณ	พิจารณาจาก

	 ๑.		ความสำาเร็จของการดำาเนินการตามแผนงานสำารวจและสร้างแผนที่

	 ๒.		ความสำาเร็จของการดำาเนินการตามแผนงานด้านสมุทรศาสตร์

	 ๓.		ความสำาเร็จของการดำาเนินการตามแผนงานด้านอุตุนิยมวิทยาทางทะเล

	 ๔.		ความสำาเร็จของการดำาเนินการตามแผนงานด้านเครื่องหมายทางเรือและการบริการการเดินเรือ

ข้อมูลผลการดำาเนินการ :

คำาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำาเนินการ	 :	 ได้ดำาเนินการเพื่อให้บรรลุตามตัวชี้วัด	 คือ	 หน่วยที่รับผิดชอบ

ในแผนงานด้านต่าง	ๆ 	ได้จัดสรรงบประมาณและกำาหนดห้วงเวลาการปฏิบัติงาน	และดำาเนินการเป็นไปตามแผนงาน

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำาเนินงาน	:	เป็นตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์ของ	สปช.ทร.	ที่มีความสอดคล้องกับเป้าประสงค์

ของ	ทร.	ตามแผนยุทธศาสตร์	ทร.	พ.ศ.๒๕๕๙	–	๒๕๖๗			และแผนปฏิบัติราชการ	๔	ปี	ทร.	พ.ศ.๒๕๖๑	–	๒๕๖๔

ปัจจัยอุปสรรคต่อการดำาเนินการ	:	การได้รับการจัดสรรงบประมาณที่ไม่เพียงพอ	จึงทำาให้การสำารวจ	รวบรวม	และ

การจัดเก็บข้อมูลกระทำาได้ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ส่งผลให้ผลผลิต	เช่น	แผนที่เดินเรือล้าสมัยเป็นจำานวนมาก 

เป็นต้น

รายงานประจำาปี ๒๕๖๒

๓-๓



ตัวชี้วัดสำาคัญ ลำาดับที่ ๒

ชื่อตัวชี้วัด	:	ร้อยละของความสำาเร็จในการจัดกำาลังทางเรือของ	อศ.	เข้าปฏิบัติการในพื้นที่รับผิดชอบ

คำาอธิบาย	:	ร้อยละของความสำาเร็จในการจัดกำาลังทางเรือของ	อศ.	เข้าปฏิบัติการในพื้นที่รับผิดชอบ	ได้แก่

	 ๑.	การจัดกำาลังทางเรือของ	อศ.	ในการสำารวจหยั่งน้ำา	เพื่อจัดแผนที่เดินเรือ

	 ๒.	การจัดกำาลังทางเรือของ	อศ.		ในการสำารวจสมุทรศาสตร์			เพื่อจัดเก็บข้อมูลต่าง	ๆ		เช่น		ความเค็ม	

ความกดดันนำ้า	เป็นต้น

	 ๓.	การจัดกำาลังทางเรือของ	อศ.	ในการซ่อมบำารุงเครื่องหมายช่วยการเดินเรือ

ข้อมูลผลการดำาเนินการ :

 

คำาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำาเนินการ	 :	 ได้ดำาเนินการเพื่อให้บรรลุตามตัวชี้วัด	 คือ	 หน่วยที่รับผิดชอบ

ในแผนงานด้านต่าง	ๆ 	ได้จัดสรรงบประมาณและกำาหนดห้วงเวลาการปฏิบัติงาน	และดำาเนินการเป็นไปตามแผนงาน

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำาเนินงาน	:	เป็นตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์ของ	สปช.ทร.	ที่มีความสอดคล้องกับเป้าประสงค์

ของ	ทร.	ตามแผนยุทธศาสตร์	ทร.	พ.ศ.๒๕๕๙	–	๒๕๖๗		และแผนปฏิบัติราชการ	๔	ปี	ทร.		พ.ศ.๒๕๖๑	–	๒๕๖๔

ปัจจัยอุปสรรคต่อการดำาเนินการ	:	ไม่มี

ตัวชี้วัดสำาคัญ ลำาดับที่ ๓

ชื่อตัวชี้วัด	:	ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณประจำาปี	(วัดเมื่อสิ้นปีงบประมาณ)

คำาอธิบาย	 :	การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของ	อศ.	 เป็นไปตามเป้าหมายที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ	และ

ตามเป้าหมายที่	ทร.	กำาหนด	คือ	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	๙๔	เมื่อสิ้นปีงบประมาณ	๒๕๖๒

ข้อมูลผลการดำาเนินการ :

คำาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำาเนินการ	:	ดำาเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำาปี	๖๒

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำาเนินการ	:	ไม่มี

ปัจจัยอุปสรรคต่อการดำาเนินการ	:	ไม่มี

รายงานประจำาปี ๒๕๖๒

๓-๔



ตัวชี้วัดสำาคัญ ลำาดับที่ ๔

ชื่อตัวชี้วัด	 :	ความพร้อมในการส่งกำาลังบำารุงรายการครุภัณฑ์	 (ครุภัณฑ์	ได้รับการจัดหาครบตามอัตราและทดแทน

ตามอายุการใช้งานที่กำาหนด)	

คำาอธิบาย	:	ครุภัณฑ์สายอุทกศาสตร์	ได้รับการจัดหาครบตามอัตราและทดแทนตามอายุการใช้งานที่กำาหนด	คือ	

ไม่น้อยกว่าร้อยละ	๗๕		เมื่อสิ้นปีงบประมาณ	๒๕๖๒

ข้อมูลผลการดำาเนินการ :

คำาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำาเนินการ	:	ดำาเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำาปี	๖๒

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำาเนินการ	:	ไม่มี

ปัจจัยอุปสรรคต่อการดำาเนินการ	:	ไม่มี

รายงานประจำาปี ๒๕๖๒

๓-๕





กองบังคับการ

Headquarters (HQ)

ภารกิจ 

 มีหนาที่วางแผน  อำนวยการ  ประสานงาน  แนะนำ

และกำกับการเกี่ยวกับกิจการที่อยูในความรับผิดชอบของกรมอุทกศาสตร



ผลการปฏิบัติงานที่สำาคัญในรอบปี
๑. งานด้านธุรการ 

 โดยแผนกธุรการ  มีหน้าที่ดำาเนินการเกี่ยวกับการธุรการ  การสารบรรณ  การรักษาความปลอดภัย  และ

การบริการ มีดังนี้

  - รับหนังสือทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จำานวน ๙,๙๒๘ เรื่อง

  - ส่งหนังสือทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จำานวน ๑๐,๓๐๕ เรื่อง

 ๑.๑ งานทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ

  - รับหนังสือ “ลับมาก” จำานวน ๗๗ เรื่อง และส่งหนังสือ “ลับมาก” จำานวน ๑๑ เรื่อง

  - รับหนังสือ “ลับ” จำานวน ๖๘๙ เรื่อง และส่งหนังสือ “ลับ” จำานวน ๑๓๗ เรื่อง

   - ออกข่าวราชนาวี จำานวน ๑๐๙ เรื่อง

 ๑.๒ งานธุรการทั่วไป

  - ออกคำาสั่งกรมอุทกศาสตร์ จำานวน ๑๐ คำาสั่ง

   - ออกคำาสั่งกรรมอุทกศาสตร์ (เฉพาะ) จำานวน ๑,๔๑๓ คำาสั่ง

   - ออกข่าวราชนาวี จำานวน ๕๑๓ ฉบับ

   - ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ จำานวน ๕๗๐ ฉบับ 

   - ส่งวารสารต่างๆ ดังนี้

   ก.นาวิกศาสตร์ จำานวน ๒,๖๐๔ เล่ม

   ข.อุทกสาร (วารสารกรมอุทกศาสตร์) จำานวน  ๓๐๐ เล่ม

   ค.รายงานประจำาปีกรมอุทกศาสตร์ จำานวน ๕๐๐ เล่ม

   ง.หนังสือที่ระลึกวันสถาปนากรมอุทกศาสตร์ จำานวน ๓๕๐ เล่ม

รายงานประจำาปี ๒๕๖๒

๔-๑



๒. งานด้านโครงการและงบประมาณ 

 โดยแผนกโครงการและงบประมาณมีหน้าท่ีวางแผน อำานวยการ ประสาน กำากับการ ดำาเนินการ และ

ประเมินผลเกี่ยวกับงานโครงการและงบประมาณ การปฏิบัติงานมีดังนี้

 ๒.๑ จัดทำาแผนปฏิบัติราชการประจำาปี ๒๕๖๓ และ เสนอ ทร. เพื่ออนุมัติใช้ได้ทันตามที่ ทร.กำาหนด

 ๒.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณ  ๒๕๖๒  รวมทั้งรายงานให้ ทร.  (หน่วยรับผิดชอบ

ด้านกลยุทธ์) ทราบ

 ๒.๓ รายงานผลการวิเคราะห์ระดับความสำาเร็จการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำาปี ๒๕๖๒

 ๒.๔ บริหารจัดการในการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๒

 ๒.๕ ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในชั้นการจัดทำาคำาขอตั้งงบประมาณ 

ประจำาปี ๒๕๖๒

 ๒.๖ เสนอความต้องการงบลงทุน ถึง สปช.ทร.

 ๒.๗ รายงานความก้าวหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำาปี ๒๕๖๒ ให้ สปช.ทร. ทราบ

 ๒.๘ เสนอความต้องการและจัดทำาแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จ้างประจำาปี งป.๒๕๖๓ ถึง กบ.ทร.

 ๒.๙ เสนอความต้องการและจัดทำาแผนงานด้านยุทธการและการฝึก ถึง ยก.ทร.

 ๒.๑๐ เสนอความต้องการและจัดทำาแผนงานด้านกิจการพลเรือน ถึง กพร.ทร.

 ๒.๑๑ เสนอความต้องการโครงการเสริมสร้างกองทัพ (โครงการเริ่มใหม่ปี งป.๒๕๖๔ ให้ อกผง.ยก.)

ตามแบบโครงการของ กห.

 ๒.๑๓ เสนอความต้องการและจัดทำาแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จ้างประจำาปี งป.๒๕๖๒ กลยุทธ์ด้านส่งกำาลัง

บำารุงเพิ่มเติม

 ๒.๑๔ ดำาเนินการของบประมาณเพิ ่มเติม  และนำาส่งคืนงบประมาณที่เหลือจาการดำาเนินงานตาม

แผนปฏิบัติราชการ

 ๒.๑๕ รวบรวมความต้องการงบประมาณ เพื่อใช้จัดทำาคำาขอตั้งงบประมาณประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๔

 ๒.๑๖ งานหนังสือเกี่ยวกับงานด้านงบประมาณ จำานวน ๑๐๒ เรื่อง  และการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ 

จำานวน ๒,๑๖๘ เรื่อง  (ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๒๕๖๒)

๓. งานด้านกำาลังพล 

 มีหน้าที่วางแผน อำานวยการ ประสาน และกำากับการเกี่ยวกับการกำาลังพลในเรื่องที่เกี่ยวข้อง มีผลการ

ปฏิบัติงาน ดังนี้

 ๓.๑ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำานวน ๑ นาย

 ๓.๒ ปรับปรุงแก้ไขบัญชีรายชื่อกำาลังพล ๓ ก  ปีละ ๒ ครั้ง ครึ่งปีแรกและครึ่งปีหลัง

 ๓.๓ พิจารณาบำาเหน็จข้าราชการและลูกจ้าง ปีละ ๒ ครั้ง ครึ่งปีแรกและครึ่งปีหลัง

 ๓.๔ พิจารณาการย้ายบรรจุข้าราชการในวาระ ต.ค. และ เม.ย.

 ๓.๕ การย้ายเข้า – ออก จำานวน ๔๐ นาย

 ๓.๖ รับสมัครพนักงานราชการ จำานวน ๑ นาย

 ๓.๗ รับสมัครทหารกองประจำาการเข้ารับราชการต่อจากเวลากองประจำาการ จำานวน ๑ นาย

 ๓.๘ เกษียณอายุราชการ จำานวน ๘ นาย

 ๓.๙ นายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวนขอลาออกจากราชการ จำานวน ๓ นาย

รายงานประจำาปี ๒๕๖๒

๔-๒



 ๓.๑๐ ขอเลื่อนยศข้าราชการตามวาระ จำานวน ๕๕ นาย
 ๓.๑๑ ขอแต่งตั้งยศ จำานวน ๕๕ นาย
 ๓.๑๒ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ ปีละ ๑ ครั้ง
 ๓.๑๓ ข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ จำานวน ๑๑ หลักสูตร
 ๓.๑๔ ศึกษาต่อต่างประเทศ จำานวน ๒ นาย
 ๓.๑๕ หลักสูตรวิทยาการทัพเรือ จำานวน ๒ นาย
 ๓.๑๖ หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ จำานวน ๒ นาย
 ๓.๑๗ หลักสูตรพรรคนาวิน จำานวน ๑ นาย
 ๓.๑๘ หลักสูตรข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตรและตำ่ากว่าชั้นสัญญาบัตร จำานวน ๒ นาย
 ๓.๑๙ หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่าทหารแผนที่ จำานวน ๑ นาย
 ๓.๒๐ หลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น จ.อ.และ พ.จ.อ.สายวิทยาการ อศ.จำานวน ๑๔ นาย
 ๓.๒๑ หลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น จ.อ. เหล่า สบ. จำานวน ๓ นาย
 ๓.๒๒ หลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารใหม่ (นชง.) จำานวน ๒ นาย
 ๓.๒๓ หลักสูตรปฐมนิเทศพันจ่าใหม่ จำานวน ๑๔ นาย
 ๓.๒๔ หลักสูตรนักเรียนพันจ่าและพันจ่านักเรียน จำานวน ๒๕ นาย   
 ๓.๒๕ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีละ ๒ ครั้ง
 ๓.๒๖ ประเมินความสุข ปีละ ๒ ครั้ง
 ๓.๒๗ ประเมินสุขภาพจิต ปีละ ๑ ครั้ง
 ๓.๒๘ การทดสอบสมรรถภาพทางกายกำาลังพล ปีละ ๒ ครั้ง
 ๓.๒๙ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ปีละ ๑ ครั้ง จำานวน ๒๗ นาย

๔. งานด้านการส่งกำาลังบำารุง  
 งานด้านการส่งกำาลังบำารุง มีหน้าที่วางแผน อำานวยการ ประสานงาน กำากับการ และดำาเนินการเกี่ยวกับ
การส่งกำาลังบำารุงพัสดุสายอุทกศาสตร์ สมุทรศาสตร์ และอุตุนิยมวิทยา รวมทั้งดำาเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
มีดังนี้ 
 ๔.๑ การเตรียมการและวางแผนการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำาปี
 ๔.๒ การพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางของพัสดุที่จัดซื้อ/จัดจ้าง
 ๔.๓ การตรวจสอบเอกสารขอความเห็นชอบ และอนุมัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง
 ๔.๔ การเตรียมการฝึกด้านการส่งกำาลังบำารุง และร่วมฝึกประจำาปี
 ๔.๕ การประกาศและรายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อ/จัดจ้างในเว็บไซต์ระบบจัดซื้อจัดจ้างกองทัพเรือ
 ๔.๖ การประกาศและการรายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อ/จัดจ้างในเว็บไซต์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของ
กรมบัญชีกลาง
 ๔.๗ การรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ RTN ERP ประจำาปี งป.๖๒ จำานวน ๑๘๙ รายการ ดังนี้ 
  ๔.๗.๑ วิธี e-bidding จำานวน ๓๖ รายการ
  ๔.๗.๒ e-market จำานวน ๑ รายการ
  ๔.๗.๓ วิธีเฉพาะเจาะจง จำานวน ๑๕๒ รายการ

 ๔.๘ การเปิดเผยราคากลางในการจัดซื้อ/จัดจ้างในเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างและราคากลางกองทัพเรือ

และระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลาง
รายงานประจำาปี ๒๕๖๒
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 ๔.๙ การแจ้งรายละเอียดทะเบียนข้อมูลสัญญาซื้อขายหรือสัญญาจ้างให้กรมสรรพากร

 ๔.๑๐ การรวบรวมรายงานผลการตรวจสอบพัสดุสายอุทกศาสตร์ประจำาปี

 ๔.๑๑ การตอบหนังสือและการรายงานผลการดำาเนินการด้านการส่งกำาลังบำารุงของกรมอุทกศาสตร์ ให้กับ

หน่วยต่าง ๆ

 ๔.๑๒ การรายงานตรวจตราดูแลที่ดินของกรมอุทกศาสตร์  รอบ ๓ เดือน (ธันวาคม มีนาคม และกันยายน)

๕. งานด้านการเงิน  

 โดยแผนกการเงิน กองบังคับการ กรมอุทกศาสตร์ มีหน้าท่ีดำาเนินการเก่ียวกับ การเบิก–จ่าย เก็บและจัดทำา
บัญชีเงินทุกประเภท  ประกอบด้วยเงินในงบประมาณ  และกิจการสวัสดิการต่าง ๆ  โดยดำาเนินการในเรื่องการเบิกเงิน 
การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การบัญชี การควบคุม การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ การจัดทำารายงานการเงิน กำากับดูแล 
และประสานงานในด้านการเงินกับกรมการเงินทหารเรือและหน่วยต่าง ๆ ของกรมอุทกศาสตร์ ในปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) ได้ดำาเนินการและจัดทำารายการ ดังนี้
 ๕.๑ เบิกฎีกาเงินงบประมาณทั้งสิ้น จำานวน  ๑,๑๖๐ ฎีกา 
  ๕.๑.๑ เป็นจำานวนเงินที่เบิกจ่าย
   - งบบุคลากร  จำานวนเงิน  ๔,๐๙๙,๑๒๕.๐๐ บาท
   - งบดำาเนินงาน  จำานวนเงิน  ๒๕,๔๘๔,๑๔๔.๗๔ บาท
   - งบอุดหนุน  จำานวนเงิน  ๒,๒๖๘,๓๗๑.๒๒ บาท
   - งบรายจ่ายอื่น  จำานวนเงิน  ๙๕,๐๔๘,๐๗๒.๑๘ บาท
   - งบกลาง  จำานวนเงิน  ๒.๒๑๕.๐๑๙.๐๗ บาท
   - งบเบิกภายในกรมเดียวกัน กรมพลาธิการทหารเรือ จำานวนเงิน ๔,๔๕๐๔,๑๘๙.๑๐  บาท
  ๕.๑.๒ ทำารายงานใบนำาส่งเงินเข้า จำานวน ๒๐๙ รายการ
  ๕.๑.๓ ทำารายงานใบนำาส่งเงินออก จำานวน ๑๔๐ รายการ
  ๕.๑.๔ ทำารายการใบฝากเงินกรมการเงินทหารเรือ จำานวน ๕ รายการ
  ๕.๑.๕ ทำารายการใบฝากเงินกรมอุทกศาสตร์ จำานวน ๗๑ รายการ
  ๕.๑.๖ ทำารายการใบถอนเงินกรมการเงินทหารเรือ จำานวน ๒๙ รายการ
  ๕.๑.๗ ทำารายการใบถอนเงิน กรมอุทกศาสตร์ จำานวน ๑๐๓ รายการ
  ๕.๑.๘ ทำารายการใบนำาส่งเงินทดรองราชการ จำานวน ๑ รายการ
  ๕.๑.๙ ทำารายการใบยืมลูกหนี้เงินในงบประมาณ จำานวน ๓๔ รายการ
  ๕.๑.๑๐ ทำารายการใบเสร็จรับเงิน (กง.๑) จำานวน ๔๖ ฉบับ
  ๕.๑.๑๑ ทำารายการใบขอรับเงินจากกรมการเงินทหารเรือ จำานวน ๒๙ รายการ
 ๕.๒ การจัดทำารายการงานการเงิน
  ๕.๒.๑ กองทุนสำารองจ่าย จ่ายเบิกยืม ๒๓๖ ใบยืม รับนำาส่งคืน ๒๓๖ รายการ
  ๕.๒.๒ เงินสวัสดิการกรมอุทกศาสตร์ ๓ มีลูกหนี้ จำานวน ๓ รายการ
  ๕.๒.๓ เงินสวัสดิการ – กู้ยืม มีลูกหนี้ จำานวน ๕๗ ราย
  ๕.๒.๔ เงินสวัสดิการกรมอุทกศาสตร์ มีรายการรับ ๔๕ รายการ รายการจ่าย ๑๐๖ รายการ
  ๕.๒.๕ เงินกีฬาและนันทนาการกรมอุทกศาสตร์ มีรายการรับ ๑ รายการ รายการจ่าย – รายการ
  ๕.๒.๖ เงินกองทุนอาหารกลางวัน (ปิดบัญชีแล้ว)

รายงานประจำาปี ๒๕๖๒
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  ๕.๒.๗ เงินทุนการศึกษา มีรายการรับ ๓ รายการ  รายการจ่าย ๑ รายการ
  ๕.๒.๘ เงินสมทบบูรณะศาลกรมหลวงชุมพรฯ มีรายการรับ ๓ รายการ รายการจ่าย ๑ รายการ
  ๕.๒.๙ เงินกองทุนพัฒนากรมอุทศาสตร์ มีรายการรับ ๕ รายการ รายการจ่าย ๓๐ รายการ
 ๕.๓ การจัดทำารายงานการเงิน
  ๕.๓.๑ รายงานการเงิน เงินในงบประมาณจำานวน ๑๒ รายการ
  ๕.๓.๒ รายงานการเงิน เงินนอกงบประมาณจำานวน ๖ บัญชี รวม ๗๒ รายการ
 ๕.๔ การจัดวางระบบควบคุมภายใน 
  ด้านการเงินและการบัญชีของกรมอุทกศาสตร์ เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการตรวจสอบเงิน
แผ่นดิน

รายงานประจำาปี ๒๕๖๒
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สถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม

(Chiangmai Seismic Research Station)

ภารกิจ
เฝาตรวจคลื่นความสั่นสะเทือนใตพื้นพิภพ เพื่อหาตำบลที่ ขนาดและความรุนแรงของแผนดินไหว 

รายงานการเกิดแผนดินไหวที่มีจุดศูนยกลางอยูในประเทศไทย 

และประเทศใกลเคียงที่สงผลกระทบตอประเทศไทย ใหกรมอุทกศาสตรทราบ

เฝาตรวจจับการเกิดแผนดินไหวบริเฝาตรวจจับการเกิดแผนดินไหวบริเวณมหาสมุทรอินเดีย ทะเลอันดามัน เกาะสุมาตรา หมูเกาะนิโคบาร 

ซึ่งอาจจะกอใหเกิดคลื่นสึนามิ เพื่อสนับสนุนขอมูลสำหรับการแจงเตือนภัยสึนามิของกองทัพเรือ

จัดเก็บขอมูลแผนดินไหวเพื่อการศึกษาและใชในการสนับสนุนหนวยงานที่สนใจ 

รวมทั้งสนับสนุนขอมูลกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

เชน ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เปนตน 

และมีภารกิจพิเศษในการเฝาตรวจจับการทดลองระเบิดนิวเคลียร 

เพื่อใหเปนไปตามขอตกลงในสนธิสัญญา วาดวยการหามทดลองอาวุธนิวเคลียรโดยสมบูรณ 

(Comprehensive Nuclear-(Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty : CTBT)



ผลการปฏิบัติงานที่สำาคัญในรอบปี 
๑. การเฝ้าตรวจวิเคราะห์คลื่นความสั่นสะเทือนใต้พิภพ สถานีวัดความสั่นสะเทือน จังหวัดเชียงใหม่  ได้รวบรวมสถิติ
ของการเฝ้าตรวจวิเคราะห์คลื่นความสั่นสะเทือนใต้พื้นพิภพ  ตั้งแต่  ๑ ต.ค.๖๑ – ๒๗ ก.ย.๖๒  สามารถตรวจจับได้ 
ดังนี้
 ๑.๑ แผ่นดินไหวที่เกิดจากการกระทำาของมนุษย์ จำานวน ๓,๑๓๘ ครั้ง ดังนี้
  ๑.๑.๑ ระเบิดหินที่อำาเภอแม่เมาะ จังหวัดลำาปาง จำานวน ๒,๙๙๔ ครั้ง
  ๑.๑.๒ ระเบิดหินที่อำาเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำาพูน จำานวน ๑๑๘ ครั้ง
 ๑.๒ แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ จำานวน ๙,๘๐๙ ครั้ง (หาระยะทางได้ ๒,๓๔๑ ครั้ง หาระยะทาง
ไม่ได้ ๗,๖๕๘ ครั้ง)
 ๑.๓ การตรวจจับคลื่นแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติสามารถหาระยะทางได้ ๒,๓๔๑ ครั้ง ดังนี้
  ๑.๓.๑ ระยะทางไม่เกิน ๖๖๗ กิโลเมตร จำานวน ๒๗๕ ครั้ง ดังนี้
   ๑.๓.๑.๑ แผ่นดินไหวที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ในประเทศไทย จำานวน ๒๑๘ ครั้ง
   ๑.๓.๑.๒ แผ่นดินไหวที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ในประเทศใกล้เคียง จำานวน ๑๐๕ ครั้ง
  ๑.๓.๒ ระยะทางตั้งแต่ ๖๖๗ - ๑,๗๗๙ กิโลเมตร จำานวน ๑๘๘ ครั้ง
  ๑.๓.๓ ระยะทางมากกว่า ๑,๗๗๙ กิโลเมตร (ระยะไกล) จำานวน ๑,๓๗๓ ครั้ง ขนาดความรุนแรง 
ตั้งแต่ ๕.๕๐ ริกเตอร์สเกลขึ้นไป จำานวน ๕๐๙ ครั้ง
 ๑.๔ แผ่นดินไหวที่เกิดจากการทดลองระเบิดนิวเคลียร์  -ไม่มี-

รายงานประจำาปี ๒๕๖๒
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๒. การสนับสนุนและร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ในวโรกาส

และโอกาสสำาคัญ ดังนี้

 ๒.๑ เฝ้ารับ-ส่งเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ ซึ่งเสด็จพระราชดำาเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่

จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง จำานวน ๑๑ ครั้ง

 

 ๒.๒ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา จำานวน ๔ ครั้ง

 

 ๒.๓ ร่วมประกอบพิธีบำาเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำาลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระมหากษัตริย์ 

เชื้อพระวงศ์ในอดีตและบุคคลสำาคัญ จำานวน ๑๔ ครั้ง

รายงานประจำาปี ๒๕๖๒

๔-๗



 ๒.๔ จัดพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวง

ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จำานวน ๒ ครั้ง ใน ๒๙ ธ.ค.๖๑ และ ๑๙ พ.ค.๖๒

๓. การต้อนรับและรับรองคณะที่มาเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ จำานวน 

๓๘ คณะ 

รายงานประจำาปี ๒๕๖๒

๔-๘



๔. การเข้าร่วมกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่    กับหน่วยงานในพื้นที่ 

ทั้งภาครัฐและเอกชน จำานวน ๑๘ ครั้ง

     

     

     

รายงานประจำาปี ๒๕๖๒

๔-๙



๕. ร่วมกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน จำานวน ๑๑ ครั้ง โดยครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ สถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ 

และอาคารจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมสภากาแฟ

๖. วันที่ ๑๑ ต.ค.๖๒ สวท.ชม. จัดพิธีรับ – ส่งหน้าที่ หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ โดย น.อ.พิเชษฐ  

เตียงเกตุ หน.สวท.ชม. ดำาเนินการส่งหน้าที่ หน.สวท.ชม. ให้กับ น.อ.ชัยยศ คงขวัญ 

     

รายงานประจำาปี ๒๕๖๒

๔-๑๐



กองวิทยาการ

(Technical Division)

ภารกิจ 

 มีหนาที่อำนวยการ ประสานงาน และดำเนินการ เกี่ยวกับการติดตามวิทยาการดานอุทกศาสตร 

การติดตอประสานงาน หนวยงานอุทกศาสตร สมุทรศาสตร 

และสมาคมประภาคารระหวางประเทศ การใหบริการขอมูลอุทกศาสตร สมุทรศาสตร และอุตุนิยมวิทยา 

ตลอดจนการฝก ศึกษา ของเหลาทหารอุทกศาสตรตลอดจนการฝก ศึกษา ของเหลาทหารอุทกศาสตร



ผลการปฏิบัติงานที่สำาคัญในรอบปี
๑. ด้านต่างประเทศ

 ๑.๑ การประชุมกับองค์กรระหว่างประเทศที่ อศ. เป็นผู้แทนประเทศในฐานะสมาชิกและเป็นผู้สังเกตการณ์

  ๑.๑.๑ พล.ร.ต.ไชยวุฒิ นาวิกาญจนะ รอง จก.อศ. น.อ.บงกช สโมสร ผอ.กมศ.อศ. น.อ.ธนกร 

นาจารย์ ผอ.กรท.อศ.  และ น.ต.วรงค์ฤทธิ์ หงส์ประสิทธิ ์  หน.ข้อมูลสมุทรศาสตร์ กมศ.อศ.  เป็นผู้แทน อศ. 

เข้าร่วมการประชุม East Asia Hydrographic Commission Steering Committee (EAHC SC) Meeting & 

EAHC  Training  Research  and  Development – Board  of  Directors (EAHC TRDC BOD)  Meeting 

ณ เมืองบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่าง ๑๗ – ๒๓ ก.พ.๖๒

 

  ๑.๑.๒ พล.ร.ต.จักรกฤช มะลิขาว ผอ.ศสด.อศ. ว่าที่ น.อ.ฤทธิเดช เกตุทอง รอง ผอ.กรท.อศ. 

ว่าที่ น.อ.สมาน  ได้รายรัมย์ รอง ผอ.กวก.อศ. และ น.ต.อารีย์ หวันหละเบ๊ะ  หน.แผนที่ยุทธการ กรผ.อศ. เป็น

ผู้แทน อศ. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการอุทกศาสตร์ภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียตอนเหนือ (North Indian 

Ocean Hydrographic Commission :  NIOHC) ณ เมืองมัสกัต รัฐสุลต่านโอมาน ระหว่าง ๒๕ – ๒๙ มี.ค.๖๒ 

รายงานประจำาปี ๒๕๖๒

๔-๑๑



  ๑.๑.๓ พล.ร.ต.ไชยวุฒิ นาวิกาญจนะ รอง จก.อศ. 

น.อ.ธนกร นาจารย์ ผอ.กรท.อศ. น.อ.ณัฐพงษ์ พัฒนจงรักษ์ รอง หน.นฝอ.อศ. 

และ น.ท.รชต โอศิริ หน.เขตแดนทางทะเลระหว่างประเทศ กรท.อศ. 

เป็นผู้แทน อศ. เข้าร่วมการประชุม EAHC Training Research and 

Development Center Broad of Director Meeting (EAHC TRDC 

BOD) ครั้งที่ 10 การประชุมคณะกรรมาธิการภูมิสารสนเทศทางทะเล

ภูมิภาคเอเชียตะวันออก ครั้งที่ ๒ (2nd EAHC Marine Spatial Data 

Infrastructure : MSDI) & EAHC Charting and Hydrography 

Committee meeting (EAHC CHC) ครั้งที่ ๘ ของคณะกรรมาธิการอุทกศาสตร์ภูมิภาคเอเชียตะวันออก (East 

Asia Hydrographic Commissions : EAHC) ๒๔ – ๒๙ มิ.ย.๖๒ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

  ๑.๑.๔ พล.ร.ต.จักรกฤช  มะลิขาว รอง จก.อศ. และ น.ท.รณกร  ธาราเวชรักษ์ หน.สมุทรศาสตร์

และระดับนํ้า กมศ.อศ. เป็นผู้แทน อศ. เข้าร่วมการประชุมสมัชชาคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลว่าด้วย

สมุทรศาสตร์ ครั้งที่ ๓๐ (30th Session of the Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC) 

Assembly) ระหว่าง ๒๔ มิ.ย.๖๒ – ๖ ก.ค.๖๒ ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส

   

  ๑.๑.๕ ว่าที่ น.อ.ฤทธิเดช  เกตุทอง รอง ผอ.กรท.อศ. และ ว่าที่ น.ท.ไพรัช  พิกุลทอง หน.ควบคุม

คุณภาพ กรผ.อศ.  เข้าร่วมการประชุมสมาคมการทําแผนที่ระหว่างประเทศ  ครั ้งที ่ ๒๙ (29th  International 

Cartographic Conference of the International Cartographic Association) ร่วมกับ ผท.ทหาร ณ กรุงโตเกียว 

ประเทศญี่ปุ่น ระหว่าง ๑๔ – ๒๑ ก.ค.๖๒

รายงานประจำาปี ๒๕๖๒

๔-๑๒



  ๑.๑.๖ น.อ.ประสิทธิ์  จันทร  ผอ.กรผ.อศ. เดินทางไปร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ 5th NOAA 

Chart Adequacy Workshop ณ องค์การบริหารมหาสมุทรและบรรยากาศแห่งชาติ (National Oceanic and 

Atmospheric Administration : NOAA) ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่าง ๒๑ – ๒๗ ก.ค.๖๒ 

  ๑.๑.๗ น.ท.รชต  โอศิริ หน.เขตแดนทางทะเลระหว่างประเทศ กรท.อศ.    เป็นผู้แทน อศ. 

ร่วมคณะกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ ในการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาท

ด้วยการประนอมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลกับที่ปรึกษาด้านกฎหมายระหว่าง

ประเทศ ณ กรุงแคนเบอร์รา เครือรัฐออสเตรเลีย ระหว่าง ๒๔ – ๒๗ ก.ย.๖๒

  ๑.๑.๘ ร.อ.อวยชัย โพธิ์ทอง ประจําแผนกแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ กรผ.อศ. เข้าร่วมการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการศิษย์เก่า IHO Nippon Foundation ระหว่าง ๒๘ ต.ค.๖๒ – ๑ พ.ย.๖๒ ณ ประเทศ

สิงคโปร์

 ๑.๒ การฝึกศึกษา อบรม สัมมนา 

  ๑.๒.๑ ร.อ.กฤษดา  กลางพิมาย ประจําแผนกแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ กรผ.อศ. เข้าร่วม

การฝึกอบรม Training Course on NDC Capacity Building : Access and Analysis of Waveform IMS 

Data and IDC Products ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ระหว่าง ๑๑ – ๒๒ ก.พ.๖๒

  ๑.๒.๒ น.ต.อารีย์  หวันหละเบ๊ะ หน.แผนที่ยุทธการ กรผ.อศ.  และ ร.อ.อวยชัย  โพธิ์ทอง 

ประจําแผนกแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ กรผ.อศ. เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Workshop on 

ENC and AML Production ๒๗ เม.ย.๖๒ – ๑๒ พ.ค.๖๒  ณ ประเทศแคนาดา

   

รายงานประจำาปี ๒๕๖๒

๔-๑๓



  ๑.๒.๓ น.ท.พิเชษฐ์ ปั้วเฮงทรัพย์ หน.ข้อมูลสมุทรศาสตร์ กมศ.อศ. เข้าร่วมการฝึกอบรม Training 

of Trainers (TOT) Course for OSI External Facilitators ระหว่าง ๑๗ – ๒๒ มิ.ย.๖๒ ณ เมืองไซเบอร์ซดอร์ฟ 

สาธารณรัฐออสเตรีย

  ๑.๒.๔ น.ต.จักรเพชร สิริชุมแสง ประจําแผนกสํารวจ กรท.อศ. เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร 

Training for Trainers Programme in Basic Hydrography ณ สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่าง ๗ – ๒๐ ก.ค.๖๒

  ๑.๒.๕ ว่าที ่ ร.ท.อานนท์  ชิตทัพ  ประจําแผนกเขตแดนทางทะเลระหว่างประเทศ กรท.อศ. 

เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร Hydrography for Charting and Disaster Management (Internationally 

Accredited Category B) ระหว่าง ๑๘ มิ.ย. – ๘ ธ.ค.๖๒ ณ ที่ทําการ Japan International Cooperation 

Association (JICA) กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

  

 

  ๑.๒.๖ น.ต.วรงค์ฤทธิ์  หงส์ประสิทธิ์   หน.แผนที่ยุทธการ กรผ.อศ.    และ รรก.ผบ.เรือ อศ.๓ 

เข้ารับการศึกษาหลักสูตรการทําแผนที่ทางทะเลและการประเมินข้อมูล (Marine Cartography and Data Assessment) 

(Carto CAT B) ณ เมือง Tuanton ประเทศอังกฤษ ๓๑ ส.ค.๖๒ – ๑๕ ธ.ค.๖๒

   

  ๑.๒.๗ ร.ท.สัณหณัฐ  อิสมาแอล ประจําแผนกสํารวจ กรท.อศ. เข้ารับการอบรมหลักสูตร Basic 

Hydrography Course (CAT B) ๑๗ มิ.ย.๖๒ – ๔ ม.ค.๖๓ ณ Hydrographic School ประเทศอินเดีย

รายงานประจำาปี ๒๕๖๒

๔-๑๔



  ๑.๒.๘ ร.ท.วีรศรุต  ถนอมวงษ์ เดินทางไปศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขา Coastal and 

Ocean Engineering ณ Oregon State University เมือง Corvallis, Oregon ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่าง 

๑๓ ก.ย.๖๒ – ๕ ก.ย.๖๔

๒. ภายในประเทศ

 ๒.๑ การฝึก ศึกษาและอบรมใน ทร.

  ๒.๑.๑ หลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น จ.อ. ประจําปี งป.๖๒ ระหว่าง ๒๒ พ.ย. – ๑๗ ม.ค.๖๒ 

ณ รร.อศ.กวก.อศ. มีผู้เข้าการอบรม จํานวน ๘ นาย

  ๒.๑.๒ หลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น พ.จ.อ. ประจําปี งป.๖๒ ระหว่าง ๒๑ ม.ค. – ๑๕ มี.ค.๖๒ 

ณ รร.อศ.กวก.อศ. มีผู้เข้ารับการอบรม จํานวน ๗ นาย

 

  ๒.๑.๓ หลักสูตรอุทกศาสตร์ขั้นมูลฐาน ระหว่าง ๘ ต.ค. - ๒๐ พ.ย.๖๑ ณ รร.อศ.กวก.อศ. มีผู้

เข้ารับการอบรม จํานวน ๑๐ นาย

  ๒.๑.๔ หลักสูตรอุตุนิยมวิทยาสําหรับการปฏิบัติการทางทหาร ระหว่าง ๑๑ ก.พ. – ๘ มี.ค.๖๒ 

ณ กอต.อศ. มีผู้เข้ารับการอบรม จํานวน ๑๐ นาย

  ๒.๑.๕ หลักสูตรการสร้างแผนที่ด้วยระบบบริหารจัดการข้อมูลแผนที่ทะเลแบบเบ็ดเสร็จ  ระหว่าง 

๑๑ ก.ค. – ๒๒ ส.ค.๖๒ ณ กรผ.อศ. มีผู้เข้ารับการอบรม จํานวน ๑๒ นาย

 ๒.๒ การไปฝึก ศึกษา และอบรมตามสถานศึกษาในประเทศนอก ทร.

  ๒.๒.๑ ว่าที่ น.ต.ภูษิต  น้อมศาสตร์กุล เข้ารับการอบรมหลักสูตรนายพันแผนที่ ระหว่าง ๑๐ ม.ค. 

– ๙ พ.ค.๖๒ ณ รร.ผท.ทหาร

  ๒.๒.๒ ว่าที ่ ร.ต.จรินทร์   ใจถาวร เข้ารับการอบรมหลักสูตรนายทหารข่าวอากาศ ระหว่าง 

๒๒ พ.ย.๖๑ – ๘ ม.ค.๖๒ ณ กรมควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศ ทอ.

๓. งานติดต่อประสานงานกับหน่วยงานระหว่างประเทศอื่นๆ 

 ๓.๑ มีหนังสือแสดงความยินดีการรับตําแหน่งใหม่ของ Dr. HONG Lae Hyung เจ้ากรมอุทกศาสตร์

เกาหลีใต้ 

  ๓.๒ มีหนังสือแจ้ง IHO ในการเลือก Regional Hydrographic Commission (RHC) เกี่ยวกับการเลือก

ผู้แทน IHO Council ในส่วนของ EAHC และรูปแบบการรับรายงานประจําปีของ IHO

  ๓.๓ มีหนังสือขอบคุณทูตญี่ปุ่นประจําประเทศไทย และ จก.อศ.ญี่ปุ่น ในการให้การสนับสนุนทุน JICA 

กับข้าราชการ อศ. 
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  ๓.๔ ตรวจสอบการติดต่อประจําวันจากหน่วยงานประจําวันจากหน่วยงานต่างประเทศผ่านทาง hydrotech@

navy.mi.th และประสานหน่วยขึ้นตรงกรมอุทกศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาดําเนินการต่อไป 

 ๓.๕ จ่ายค่าบํารุงสมาชิกสมาชิกประจําปีขององค์การอุทกศาสตร์สากล (International Hydrographic 

Organization: IHO) และสมาคมประภาคารระหว่างประเทศ (International Association of Marine Aids to 

Navigation and Lighthouse Authorities: IALA)

๔. งานให้บริการข้อมูลอุทกศาสตร์ สมุทรศาสตร์ และอุตุนิยมวิทยา

 ๔.๑ ดูแลระบบเครือข่ายของระบบ สถานีนํ้า Digital, ระดับนํ้าปัจจุบันหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ 

VTC (ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ - ศูนย์ประสานและสนับสนุนฯ เว้นวันหยุดราชการ) เทียบเวลามาตรฐานผ่าน

โปรโตคอล NTP  ให้สามารถใช้ราชการได้ ๒๔ ชั่วโมง  ปรับปรุงระบบเครือข่ายแผนกธุรการ กองบังคับการ 

กรมอุทกศาสตร์ 

 ๔.๒ ปรับปรุงระบบเครือข่ายแผนกพิมพ์แผนที่และบรรณสาร โดยเดินสาย Land และติดตั้งคอมพิวเตอร์ 

ห้องถ่ายภาพ กรมอุทกศาสตร์

 ๔.๓ ปรับปรุงเว็บไซต์การรายงานสรุปสถานการณ์ประจําวันของศูนย์สนับสนุนข้อมูลการแจ้งเตือนภัย

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ (ศบภ.ทร.) ทุกวัน

 ๔.๔ ปรับปรุงเว็บไซต์ข้อมูลดวงอาทิตย์ - ดวงจันทร์ ขึ้นตก ปี งป.๖๒

 ๔.๕ ปรับปรุงเว็บไซต์ข้อมูลระดับนํ้าทํานายสูงสุด - ตํ่าสุด ปี งป.๖๒

 

 ๔.๖ งานเผยแพร่พระบรมราโชวาท / พระราชดํารัส ประจําสัปดาห์

 ๔.๗ งานเผยแพร่กิจกรรมของผู้บังคับบัญชาของ อศ. 

 ๔.๘ งานปรับปรุงเว็บเพจการจัดการความรู้ของกรมอุทกศาสตร์

 ๔.๙ งานปรับปรุงเว็บเพจ กรมอุทกศาสตร์ ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
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กองสำรวจแผนที่

(Surveying Division)

ภารกิจ 
มีหนาที่อำนวยการ ประสานงาน และดำเนินการเกี่ยวกับการสำรวจอุทกศาสตร 

การรังวัด การคำนวณ และตรวจสอบหลักฐาน เพื่อการทำแผนที่และแผนผังตางๆ 

การเก็บ รวบรวม จัดทำฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ และหลักฐานงานสำรวจ 

เก็บรักษาและซอมบำรุงเครื่องมือสำรวจ  เก็บรักษาและซอมบำรุงเครื่องมือสำรวจ  

ตลอดจนรับผิดชอบดำเนินการงานเขตแดนระหวางประเทศที่เกี่ยวของ



ผลการปฏิบัติงานที่สำาคัญในรอบปี
๑. งานสำารวจแผนที่ทะเลตามแผน

 ๑.๑ สำ�รวจร�ยละเอียดขอบฝั่งด้วยอ�ก�ศย�นไร้คนขับ จว.ฉะเชิงเทร� และ จว.ชลบุรี โดยเรือยนต์

จ้�งเหม�ในท้องถิ่น และรถยนต์ ทร. ตั้งแต่ ๒๙ ม.ค.๖๒ ร�ชก�รมีกำ�หนดประม�ณ ๒๙ วัน 

  

 ๑.๒ สำ�รวจข้อมูลอุทกศ�สตร์บริเวณเก�ะกระ และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อจัดทำ�แผนที่เดินเรือสนับสนุนก�ร

จัดตั้งหน่วย นป.สอ.รฝ.๖๒๑ เก�ะกระ อ.ป�กพนัง จว.นครศรีธรรมร�ช โดยพ�หนะสำ�รวจ ร.ล.พฤหัสบดี ตั้งแต่ 

๑๓ ก.พ.๖๒ ร�ชก�รมีกำ�หนดประม�ณ ๒๓ วัน 

 

 ๑.๓ สำ�รวจแผนที่ทะเลคว�มละเอียดสูงเพื่อสนับสนุนก�รปฏิบัติก�รเรือดำ�นำ้�บริเวณพื้นที่สัตหีบ จว.ชลบุรี 

โดยพ�หนะสำ�รวจ ร.ล.พฤหัสบดี ตั้งแต่ ๑๓ มี.ค.๖๒ ร�ชก�รมีกำ�หนดประม�ณ ๕๘ วัน
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 ๑.๔ สำ�รวจแผนที่ทะเลคว�มละเอียดสูง บริเวณท่�เรือประจวบ (พื้นที่ ๑) จว.ประจวบคีรีขันธ์ ด้วยเรือยนต์

สำ�รวจขน�ดเล็ก (โลม�) จำ�นวน ๒ ลำ� เรือยนต์จ้�งเหม�ในท้องถิ่น และรถยนต์ ทร. ตั้งแต่ ๑๘ เม.ย.๖๒ ร�ชก�ร

มีกำ�หนดประม�ณ ๒๘ วัน 

 

  

 ๑.๕ สำ�รวจแผนที่ทะเลคว�มละเอียดสูง บริเวณท่�เรือประจวบ (พื้นที่ ๒) จว.ประจวบคีรีขันธ์ ด้วยเรือยนต์

สำ�รวจขน�ดเล็ก (โลม�) จำ�นวน ๒ ลำ� เรือยนต์จ้�งเหม�ในท้องถิ่น และรถยนต์ ทร. ตั้งแต่ ๑๕ พ.ค.๖๒ ร�ชก�ร

มีกำ�หนดประม�ณ ๒๖ วัน 

 ๑.๖ สำ�รวจแผนที่ทะเลคว�มละเอียดสูง บริเวณท่�เรือประจวบ (พื้นที่ ๓) จว.ประจวบคีรีขันธ์ ด้วยเรือยนต์

สำ�รวจขน�ดเล็ก (โลม�) จำ�นวน ๒ ลำ� เรือยนต์จ้�งเหม�ในท้องถิ่น และรถยนต์ ทร. ตั้งแต่ ๑๐ มิ.ย.๖๒ ร�ชก�ร

มีกำ�หนดประม�ณ ๒๖ วัน

  

 ๑.๗ สำ�รวจแผนที่ทะเลคว�มละเอียดสูง บริเวณท่�เรือประจวบ (พื้นที่ ๔) จว.ประจวบคีรีขันธ์ ด้วยเรือยนต์

สำ�รวจขน�ดเล็ก (โลม�) จำ�นวน ๒ ลำ�  เรือยนต์จ้�งเหม�ในท้องถิ่น และรถยนต์ ทร.  ตั้งแต่ ๕ ก.ค.๖๒ ร�ชก�ร

มีกำ�หนดประม�ณ ๒๗ วัน

  

 ๑.๘ สำ�รวจและสร้�งหมุดหลักฐ�นท�งร�บ จว.ฉะเชิงเทร� และ จว.ชลบุรี โดยเรือยนต์จ้�งเหม�ในท้องถิ่น

และรถยนต์ ทร. ตั้งแต่ ๑๕ ก.ค.๖๒ ร�ชก�รมีกำ�หนดประม�ณ ๒๙ วัน 
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  ๑.๙ สำ�รวจแผนที่ทะเลคว�มละเอียดสูง บริเวณท�งเข้�ออกพื้นที่จอดเรือ ฐท.สข. จว.สงขล� โดยเรือยนต์

สำ�รวจขน�ดเล็ก (โลม�) จำ�นวน ๒ ลำ� เรือยนต์จ้�งเหม�ในท้องถิ่น และรถยนต์ ทร. ตั้งแต่ ๙ ส.ค.๖๒ ร�ชก�รมี

กำ�หนดประม�ณ ๒๒ วัน

๒. งานสำารวจที่ดินของกองทัพเรือ

 ๒.๑ สำ�รวจที่ดิน ทร.ที่ สอ.รฝ. ขอใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ อ.ขนอม จว.นครศรีธรรมร�ช ตั้งแต่ ๒๒ ต.ค.๖๑ 

ร�ชก�รมีกำ�หนดประม�ณ ๕ วัน

  ๒.๒ สำ�รวจแนวเขตที่ดิน ทร. ที ่ นรข. ใช้ประโยชน์  ตั ้งแต่ในพื้นที่ จว.เลย และ จว.หนองค�ย  ตั ้งแต่ 

๓๐ ต.ค.๖๑ ร�ชก�รมีกำ�หนดประม�ณ ๑๔ วัน

 ๒.๓ สำ�รวจแผนที่และตรวจสอบแนวเขตที่ดิน ทร. พื้นที่เก�ะกูด อ.เก�ะกูด จว.ตร�ด เพื่อจัดทำ�แผนที่

ผังหลักก�รใช้ประโยชน์ที่ดิน ทร. พื้นที่เก�ะกูด ตั้งแต่ ๒๙ พ.ย.๖๑ ร�ชก�รมีกำ�หนดประม�ณ ๖ วัน

 ๒.๔ สำ�รวจแนวเขตที่ดิน ทร. ที่ นรข. ใช้ประโยชน์ ตั้งแต่ในพื้นที่ จว.เชียงร�ย ตั้งแต่ ๑๑ ธ.ค.๖๑ 

ร�ชก�รมีกำ�หนดประม�ณ ๗ วัน  

 ๒.๕ สำ�รวจแนวเขตที่ดินร�ชพัสดุบริเวณด้�นทิศตะวันออกของ พัน.สอ.๑๒ กรม สอ.๑ สอ.รฝ.  ในพื้นที่ 

ต.บ�งพระ อ.ศรีร�ช� จว.ชลบุรี เพื่อรับรองแนวเขตของร�ษฎรซึ่งมีโฉนดที่ดินติดกับที่ของหน่วย ตั้งแต่ ๑๕ ม.ค.๖๒ 

ร�ชก�รมีกำ�หนดประม�ณ ๓ วัน

 ๒.๖ สำ�รวจรังวัดที่ดิน เพื่อตรวจสอบขอบเขตของที่ดิน และจัดทำ�แผนผังแสดงอ�ณ�เขตที่ดินของ ทรภ.๓ 

(มวบ.กปก.ทรภ.๓) ในพื้นที่ จว.ภูเก็ต ตั้งแต่ ๒๙ ม.ค.๖๒ ร�ชก�รมีกำ�หนดประม�ณ ๕ วัน

 ๒.๗ ง�นสำ�รวจเพื่อสนับสนุนก�รลงตรวจสอบพื้นที่ของพนักง�นสอบสวน  ในบริเวณที่ดินป่�สงวน

แห่งช�ติป่�เลน เข�แหลมท�บที่ ทร. ขอใช้ประโยชน์ (ฉก.๓๒๑) จว.นครศรีธรรมร�ช ตั้งแต่ ๒๔ มี.ค.๖๒ ร�ชก�ร

มีกำ�หนดประม�ณ ๘ วัน

 ๒.๘ ง�นสำ�รวจรังวัดแนวเขตที่ดินศูนย์เกษตรกรรมทห�รเรือโยทะก� ต.โยทะก� อ.บ�งนำ้�เปรี้ยว จว.ฉะเชิงเทร� 

และ ต.บ�งสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จว.นครน�ยก ตั้งแต่ ๑ เม.ย.๖๒ ร�ชก�รมีกำ�หนดประม�ณ ๖ วัน
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๓. งานสำารวจเพื่อสนับสนุนหน่วยงานของกองทัพเรือ    

 ๓.๑ ง�นสำ�รวจพื้นที่สันเข�แดง จว.สงขล� เพื่อกำ�หนดตำ�บลที่ตั้งสถ�นีตรวจก�รณ์ท�งทะเลในพื้นที่

เข�แดง ตั้งแต่ ๗ พ.ย.๖๑ ร�ชก�รมีกำ�หนดประม�ณ ๕ วัน

 ๓.๒ ง�นสำ�รวจหยั่งนำ้�พื้นที่สนับสนุนก�รจอดเรือดำ�นำ้�ในร่องนำ้�สงขล� อ.สิงหนคร จว.สงขล� และ

สำ�รวจรังวัดที่ดินพื้นที่เตรียมก�รสร้�ง สน.เรือปัตต�นี อ.เมืองปัตต�นี จว.ปัตต�นี ตั้งแต่ ๑๔ พ.ย.๖๑ ร�ชก�รมี

กำ�หนดประม�ณ ๕ วัน

 ๓.๓ ง�นสำ�รวจสนับสนุน สอ.รฝ. เพื ่อพิจ�รณ�จัดตั้ง นป.สอ.รฝ.พื้นที่เข�หน้�ยักษ์ จว.พังง� ตั ้งแต่ 

๒๐ พ.ย.๖๑ ร�ชก�รมีกำ�หนดประม�ณ ๕ วัน  

 ๓.๔ ง�นสำ�รวจเพื่อสนับสนุนรังวัดห�ค่�พิกัดและห�ค่�ทิศเหนือจริง เพื่อตรวจสอบคว�มถูกต้องของ

ระบบไยโร สนับสนุก�รยิงอ�วุธปล่อยนำ�วิถีจ�กพื้นสู่พื้นแบบ C-802A ประจำ� ร.ล.กระบุรี ในก�รฝึก ทร.๖๒ 

ตั้งแต่ ๑๑ ก.พ.๖๒ ร�ชก�รมีกำ�หนดประม�ณ ๕ วัน 

๔. งานเขตแดนระหว่างประเทศ 

 ๔.๑ น.อ.ธนกร  น�จ�รย์ ผอ.กรท.อศ.ไปประชุมคณะอนุกรรมก�รเทคนิคร่วมไทย – ม�เลเซีย (ฝ่�ยไทย) 

ครั้งที่ ๔๘ (JTC – 48) ณ เมืองพัทย� จว.ชลบุรี ตั้งแต่ ๑๒ พ.ย.๖๒ ร�ชก�รมีกำ�หนดประม�ณ ๕ วัน

 ๔.๒ น.อ.ธนกร  น�จ�รย์ ผอ.กรท.อศ.ไปประชุมระดับเจ้�หน้�ที่อ�วุโส (SOM) ภ�ยใต้คณะกรรมก�ร

เขตแดนร่วม (JBC) – เมียนม� และก�รประชุมคณะกรรมก�รสำ�รวจร่วมท�งเทคนิคไทย-เมียนม� เพื่อพิจ�รณ�

ยกร่�งข้อบทว่�ด้วยก�รพรรณน�แนวเส้นเขตแดน (JTSC for GDBA) ณ จว.เชียงใหม่ ตั้งแต่ ๒๖ พ.ย.๖๒ ร�ชก�ร

มีกำ�หนดประม�ณ ๔ วัน

 ๔.๓ น.ท.รชต  โอศิริ หน.เขตแดนท�งทะเลระหว่�งประเทศ กรท.อศ. พร้อมด้วย น.ต.อนุรักษ์  ศรีเรืองรัตน ์

เป็นผู้แทน อศ.เข้�ร่วมสัมมน�ก�รเตรียมคว�มพร้อมในก�รล�ดตระเวนร่วมช่องแคบมะละก� ณ จว.ก�ญจนบุรี 

ตั้งแต่ ๒๖ ธ.ค.๖๑ ร�ชก�รมีกำ�หนดประม�ณ ๓ วัน

 ๔.๔ ว่�ที่ น.อ.ฤทธิเดช  เกตุทอง รอง ผอ.กรท.อศ. เข้�ร่วมประชุมคณะอนุกรรมก�รเทคนิคร่วมภ�ยใต้

คณะกรรมก�รร่วมไทย - ล�ว เพื่อดูแลก�รดำ�เนินกิจกรรมต่�ง ๆ ต�มแม่นำ้�โขงและแม่นำ้�เหือง (JTMH) ฝ่�ยไทย 

พิจ�รณ�แนวท�งก�รประส�นง�นฝ่�ยเลข� (JTMH) ฝ่�ยล�ว  เพื่อเตรียมคว�มพร้อมในก�รตรวจสอบพื้นที่

ร่วมกัน ๑๐ จุด ณ กรมโยธ�ธิก�รและผังเมือง เขตพญ�ไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่ ๒๙ ม.ค.๖๒  ร�ชก�รมีกำ�หนด

ประม�ณ ๑ วัน

 ๔.๕ น.อ.ธนกร  น�จ�รย์ ผอ.กรท.อศ. เข้�ร่วมสัมมน�เรื ่องหลักกฎหม�ยและแนวท�งปฏิบัติสำ�หรับ

เจ้�หน้�ที่และร�ษฎรต�มแนวช�ยแดนไทย-ล�ว ในแม่นำ้� ณ จว.หนองค�ย ตั้งแต่ ๑ เม.ย.๖๒ ร�ชก�รมีกำ�หนด

ประม�ณ ๓ วัน 

 ๔.๖ น.อ.ธนกร  น�จ�รย์  ผอ.กรท.อศ. เข้�ร่วมประชุมเตรียมก�รสำ�หรับก�รประชุมคณะกรรมก�ร

ระดับสูง (HLC) ไทย – ม�เลเซีย ครั้งที่ ๓๖ ณ ชด.ทห�ร เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ตั้งแต่ ๕ ส.ค.๖๒ ร�ชก�รมีกำ�หนด

ประม�ณ ๑ วัน

 ๔.๗ น.อ.ธนกร  น�จ�รย์  ผอ.กรท.อศ. เข้�ร่วมประชุมคณะทำ�ง�นจัดทำ�ร่�งแผนแม่บทและข้อกำ�หนด

อำ�น�จหน้�ที่ (TOR)  ในก�รสำ�รวจและจัดทำ�หลักเขตแดนท�งนำ้� (แม่นำ ้�โขง)  ระหว่�งไทย – ล�ว ครั ้งที ่ ๖ 

ณ จว.อุดรธ�นี ตั้งแต่ ๔ ก.ย.๖๒ ร�ชก�รมีกำ�หนดประม�ณ ๓ วัน

 ๔.๘ น.อ.ฤทธิเดช  เกตุทอง รอง ผอ.กรท. และ น.ท.ไพรัช พิกุลทอง หน.ควบคุมคุณภ�พ กรผ.อศ. เข้�ร่วม

ประชุมสม�คมก�รทำ�แผนที่ระหว่�งประเทศ ครั้งที่ ๒๙ (29th International Cartographic Conference of 

รายงานประจำาปี ๒๕๖๒

๔-๒๐



the International Cartographic Association) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่  ๑๔ ก.ค.๖๒ ร�ชก�รมี

กำ�หนดประม�ณ ๘ วัน  

 ๔.๙ น.ท.รชต  โอศิริ  หน.เขตแดนท�งทะเลระหว่�งประเทศ กรท.อศ. ร่วมสัมมน� เรื่อง หลักกฎหม�ย

และแนวปฏิบัติสำ�หรับเจ้�หน้�ที่ต�มแนวช�ยแดนไทย – ล�ว ณ จว.เชียงร�ย ตั้งแต่ ๑๔ ส.ค.๖๒ ร�ชก�รมี

กำ�หนดประม�ณ ๓ วัน

๕. งานประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 ๕.๑ น.ท.รชต  โอศิริ หน.เขตแดนท�งทะเลระหว่�งประเทศ กรท.อศ. เข้�ร่วมประชุมพิจ�รณ�ห�แนวท�ง

แก้ไขปัญห�และก�รให้ก�รช่วยเหลือเรือประมงแสนเจริญชัยพร้อมลูกเรือที่ถูก ทร. เมียนม�จับกุม ณ  ศปก.ทร. 

เขตบ�งกอกใหญ่ กรุงเทพฯ ตั้งแต่ ๒๒ ม.ค.๖๒ ร�ชก�รมีกำ�หนดประม�ณ ๑ วัน 

 ๕.๒ รอง ผอ.กรท.อศ. ร่วมประชุมสัมมน�ก�รพัฒน�ฐ�นภูมิส�รสนเทศของประเทศไทย ณ สำ�นักง�น

พัฒน�เทคโนโลยีอวก�ศและภูมิส�รสนเทศ กระทรวงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี เขตแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 

ตั้งแต่ ๑๕ มี.ค.๖๒ ร�ชก�รมีกำ�หนดประม�ณ ๑ วัน

 ๕.๓ ผอ.กรท.อศ. เป็นวิทย�กรบรรย�ยเรื่องเขตท�งทะเลของไทยและก�รกำ�หนดเขตปกครองของจังหวัด

ท�งทะเล ในนิทรรศก�รของก�รประชุมคณะกรรมก�รบริห�รศูนย์อำ�นวยก�รรักษ�ผลประโยชน์ของช�ติท�งทะเล 

ครั้งที่ ๑ ณ รร.มิลเลนเนียม ฮิลตัน เขตคลองส�น กรุงเทพฯ ตั้งแต่ ๑๕ พ.ค.๖๒ ร�ชก�รมีกำ�หนดประม�ณ ๑ วัน 

  

 ๕.๔ ผอ.กรท.อศ. เข้�ร่วมประชุมเพื่อเตรียมก�รก่อนก�รจัดสัมมน�หลักนิยมท�งทห�ร ก�รใช้กำ�ลังท�งเรือ 

ครั้งที่ ๔  ในหัวข้อเรื่อง “ก�รเตรียมก�รรองรับก�รจัดตั้งศูนย์ด้�นสงคร�มใต้นำ้� ครั้งที่ ๑” ณ ห้องประชุม 

ยก.ทร. กรุงเทพฯ ตั้งแต่ ๒๙ พ.ค.๖๒ ร�ชก�รมีกำ�หนดประม�ณ ๑ วัน

 ๕.๕ รอง ผอ.กรท.อศ. เข้�ร่วมประชุมเตรียมก�รก่อนก�รสัมมน� “ก�รเตรียมก�รรองรับก�รจัดตั้งศูนย์

ด้�นสงคร�มใต้นำ้�” ณ ห้องประชุม ยก.ทร. กรุงเทพฯ ตั้งแต่ ๒๙ พ.ค.๖๒ ร�ชก�รมีกำ�หนดประม�ณ ๑ วัน

 ๕.๖ รอง ผอ.กรท.อศ.  เข้�ร่วมสัมมน�และแลกเปลี่ยนผู้เชี ่ยวช�ญด้�นเรือดำ�นำ ้� กับ ทร.สหรัฐอเมริก� 

ณ ห้องประชุม กดน.กร. อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี เมื่อ ๔ มิ.ย.๖๒ ร�ชก�รมีกำ�หนดประม�ณ ๑ วัน 

 ๕.๗ รอง ผอ.กรท.อศ. และ น.ท.กิตติศักดิ์  นิลรัตน์ หน.สำ�รวจ กรท.อศ.เข้�ร่วมสัมมน�เชิงปฏิบัติก�ร

หลักสูตร “ก�รใช้ง�นโครงข่�ยสถ�นีฐ�นอ้�งอิงรับสัญญ�ณจ�กระบบด�วเทียมนำ�ท�งส�กลแบบต่อเนื่อง (CORS) 

ณ ห้องประชุมสถ�บันส�รสนเทศทรัพย�กรนำ้� เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ตั้งแต่ ๒๐ ส.ค.๖๒ ร�ชก�รมีกำ�หนด

ประม�ณ ๒ วัน

รายงานประจำาปี ๒๕๖๒
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กองสรางแผนที่

(Cartographic Division)

ภารกิจ 

 มีหนาที่อำนวยการ ประสานงาน และดำเนินการเกี่ยวกับการสรางตนฉบับแผนที่

และผลิตแผนที่เดินเรือ แผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส แผนที่พิเศษเพื่อการทหาร แผนผังตางๆ

ตลอดจนจัดพิมพเอกสาร บรรณสารการเดินเรือทุกชนิด และจัดทำสวนแกไขประกาศชาวเรืออิเล็กทรอนิกส



ผลการปฏิบัติงานที่สำาคัญในรอบป ี  

๑. งานตามแผนการปฏิบัติราชการประจำาปี งป.๖๒

	 ๑.๑	การตรวจสอบความถูกต้องของแผนที่เดินเรือในทะเล	(Sea	Trial)	จำานวน	๔	งาน	

	 	 ๑.๑.๑	 การตรวจสอบแผนที่เดินเรือ	 หมายเลข	 ๓๗๖	 บ้านในยาง	 ถึง	 บ้านท้ายเหมือง	 และ

หมายเลข	๓๗๗	แหลมพรหมเทพ	ถึง	บ้านในยาง	พื้นที่	จว.พังงา	และ	จว.ภูเก็ต	โดยรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก	และ

รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก	ขส.ทร.	ระหว่าง	๑๔	–	๒๒	ม.ค.๖๒

  ๑.๑.๒	การตรวจสอบแผนที่เดินเรือ	หมายเลข	๓๕๐	เกาะตะรุเตา	ถึง	สตูล	พื้นที่	จว.สตูล		โดยรถยนต์

โดยสารขนาดเล็ก	และรถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก	ขส.ทร.	ระหว่าง	๑๗	–	๒๓	มี.ค.๖๒

	 	 ๑.๑.๓	การตรวจสอบแผนที่เดินเรือ	หมายเลข	๒๒๔	ประจวบคีรีขันธ์	และ	๒๒๖	หลังสวน	และ	

บริเวณใกล้เคียง	พื้นที่	จว.ประจวบคีรีขันธ์	และ	จว.ชุมพร	โดยรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก	และรถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก 

ขส.ทร.	ระหว่าง	๒๓	มิ.ย.	–	๔	ก.ค.๖๒

	 	 ๑.๑.๔	 การตรวจสอบแผนที่เดินเรือ	 หมายเลข	 ๑๔๙	 ทางเข้าแม่นำ้าจันทบุรี	 พื้นที่	 จว.จันทบุร	ี	

โดยรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก	และรถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก	ขส.ทร.	ระหว่าง	๓	–	๙	มิ.ย.๖๒

 

 

การตรวจสอบความถูกต้องของแผนที่เดินเรือในทะเล	(Sea	Trial)

 ๑.๒	การบรรยายให้ความรู้และติดตั้ง	ENC	เชิงรุก	จำานวน	๔	งาน
	 	 ๑.๒.๑	 การบรรยายให้ความรู้และติดตั้ง	 ENC	 เชิงรุก	 ที่	 ฐท.สส.	 จว.ชลบุรี	 โดยจัดการบรรยาย
ความรู้เกี่ยวกับแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์	 พร้อมติดตั้งและปรับปรุงแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ให้เรือในกองทัพเรือ 
ในพื้นที่ฐานทัพเรือสัตหีบ	ทัพเรือภาคที่	๑	และ	ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ	อ.สัตหีบ	จว.ชลบุรี	ระหว่าง	๑๗	–	๒๑	ธ.ค.๖๑
	 	 ๑.๒.๒	 การบรรยายให้ความรู้และติดตั้ง	 ENC	 เชิงรุก	 ที่	 ฐท.พง.ทรภ.๓	 จว.พังงา	 โดยจัดการ
บรรยายความรู้เกี่ยวกับแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์	 พร้อมติดตั้งและปรับปรุงแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ให้เรือใน
กองทัพเรือ	ในพื้นที่ฐานทัพเรือพังงา	ทัพเรือภาคที่	๓		จว.พังงา	ระหว่าง		๑๓	–	๑๙	พ.ค.๖๒
	 	 ๑.๒.๓	 การบรรยายให้ความรู้และติดตั้ง	 ENC	 เชิงรุก	 ที่	 ฐท.สข.ทรภ.๒	 	 จ.สงขลา	 โดยจัดการ
บรรยายความรู้เกี่ยวกับแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์	 พร้อมติดตั้งและปรับปรุงแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ให้เรือใน
กองทัพเรือ	ในพื้นที่ฐานทัพเรือสงขลา	ทัพเรือภาคที่	๒	จว.สงขลา	ระหว่าง	๑๗	–	๒๓	มิ.ย.๖๒
	 	 ๑.๒.๔	การบรรยายให้ความรู้และติดตั้ง	ENC	เชิงรุก	ที่	อจปร.อร.	จว.สมุทรปราการ	โดยจัดการ

บรรยายความรู้เกี่ยวกับแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์	 พร้อมติดตั้งและปรับปรุงแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ให้เรือใน

กองทัพเรือ	ในพื้นที่อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า	กรมอู่ทหารเรือ	จว.สมุทรปราการ	ระหว่าง	๒๔	–	๒๖	ก.ค.๖๒
รายงานประจำาปี ๒๕๖๒
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การบรรยายให้ความรู้และติดตั้ง	ENC	เชิงรุก

	 ๑.๓	การติดตั้งแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ให้กับหน่วยต่าง	ๆ	ที่ร้องขอ	จำานวน	๑๔	งาน

	 	 ๑.๓.๑	ติดตั้งแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ให้กับ	ร.ล.มันกลาง	ในพื้นที่	ฐท.สส.	จว.ชลบุรี	ระหว่าง	

๕	–	๖	พ.ย.๖๑

	 	 ๑.๓.๒	ติดตั้งแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ให้กับห้องเรียนอัจฉริยะ	 รร.นร.	 จว.สมุทรปราการ	 ใน	

๓	ธ.ค.๖๑

	 	 ๑.๓.๓	 ติดตั้งแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ให้กับศูนย์ควบคุมการจราจรทางนำ้า	 (Sriracha	 VTS)	

อ.ศรีราชา	จว.ชลบุรี	ระหว่าง	๑๐	–	๑๑	ม.ค.๖๒

	 	 ๑.๓.๔	ติดตั้งแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ให้กับ	ร.ล.กระบุรี	ในพื้นที่	อรม.อร.	จว.ชลบุรี	ระหว่าง	

๑๓	–	๑๔	ก.พ.๖๒

	 	 ๑.๓.๕	ติดตั้งแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ให้กับ	ศปก.สอ.รฝ.	สอ.รฝ.	อ.สัตหีบ	จว.ชลบุรี	ระหว่าง	

๒๑	–	๒๒	ก.พ.๖๒

  ๑.๓.๖	ติดตั้งแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ให้กับระบบเดินเรือของ	ร.ล.ท่าดินแดง	ในพื้นที่	อจปร.อร. 

อ.พระสมุทรเจดีย์	จว.สมุทรปราการ	ใน	๒๘	ก.พ.๖๒

	 	 ๑.๓.๗	 ติดตั้งแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ให้กับระบบเดินเรือของ	 ร.ล.สีชัง	 ในพื้นที่	 ฐท.สส.	

จว.ชลบุรี	ระหว่าง	๔	–	๕	มี.ค.๖๒

	 	 ๑.๓.๘	 ติดตั้งเครื่องแสดงผลแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์	 (ECS)	 ให้กับ	 ร.ล.นเรศวร	 และ			

ร.ล.บางปะกง	ในพื้นที่	ฐท.สส.	จว.ชลบุรี	ระหว่าง	๑๓	–	๑๔	มี.ค.๖๒

	 	 ๑.๓.๙	 ติดตั้งแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ให้กับ	 ร.ล.ภูมิพลอดุลยเดช	 ในพื้นที่	 ท่าเรือจุกเสม็ด	

จว.ชลบุรี	ระหว่าง	๑๗	-	๑๘	เม.ย.๖๒

	 	 ๑.๓.๑๐	 ติดตั้งแผนที่ยุทธการทางเรืออิเล็กทรอนิกส์	 (AML)	 ให้กับระบบ	 WECDIS	 ของ					

ร.ล.ภูมิพลอดุลยเดช	ในพื้นที่ท่าเรือจุกเสม็ด	จว.ชลบุรี	ระหว่าง		๑	-	๓	พ.ค.๖๒

	 	 ๑.๓.๑๑	ติดตั้งแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ให้กับระบบเดินเรือของ	ร.ล.ประจวบคีรีขันธ์	ในพื้นที	่

ฐท.สส.	จว.ชลบุรี	ระหว่าง	๒๐	–	๒๑	มิ.ย.๖๒

	 	 ๑.๓.๑๒	ติดตั้งแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ให้กับระบบเดินเรือของ	ร.ล.ทยานชล	ในพื้นที่	ฐท.สส.	

จว.ชลบุรี	ระหว่าง	๒๗	–	๒๘	มิ.ย.๖๒
รายงานประจำาปี ๒๕๖๒

๔-๒๓



	 	 ๑.๓.๑๓	ติดตั้งแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ให้กับเครื่อง	Chart	Radar	ใน	รง.อล.ที่	๒	อจปร.อร.	

จว.สมุทรปราการ	ใน	๖	ส.ค.๖๒

  ๑.๓.๑๔	ติดต้ังแผนท่ีเดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ให้กับระบบเดินเรือของ	ร.ล.บางระจัน	และ	ร.ล.หนองสาหร่าย 

ในพื้นที่	อจปร.อร.	จว.สมุทรปราการ	ระหว่าง	๗	–	๘	ส.ค.๖๒

การติดตั้งแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ให้กับหน่วยต่าง	ๆ	ที่ร้องขอ

๒. งานสร้างและปรับปรุงแผนที่เดินเรือ

	 ผลิตแผนที่เดินเรือกระดาษครอบคลุมพื้นที่น่านนำ้าไทย	 รวมทั้งสิ้น	 ๘๐	 ระวาง	 ประกอบด้วยแผนที่เดินเรือ

มูลฐานทางราบ	WGS84	จำานวน	๔๔	ระวาง	และแผนที่เดินเรือมูลฐานทางราบ	INDIAN1975	จำานวน	๓๖	ระวาง	

และสำาหรับในปี	งป.๖๒	มีการดำาเนินการดังนี้

	 ๒.๑	แผนที่เดินเรือเปลี่ยนต้นฉบับใหม่	จำานวน	๔	ระวาง	

	 	 ๒.๑.๑	แผนที่เดินเรือหมายเลข	๒๔๓		บริเวณช่องสมุย	ถึง	เกาะพะงัน	มูลฐานทางราบ	WGS84	

มาตราส่วน	๑	:	๗๐๐๐๐	บรรณาธิกรครั้งที่	๙	ต.ค.๖๑	

	 	 ๒.๑.๒	แผนที่เดินเรือหมายเลข	๑๑๒		แม่นำ้าเจ้าพระยา	มูลฐานทางราบ		WGS84		มาตราส่วน	

๑	:	๔๕๐๐๐	บรรณาธิกรครั้งที่	๒๓	ธ.ค.๖๑	

	 	 ๒.๑.๓	 แผนที่เดินเรือหมายเลข	๑๖๔	ศรีราชา	 และบริเวณใกล้เคียง	 	 มูลฐานทางราบ	WGS84	

มาตราส่วน	๑	:	๒๒๐๐๐	บรรณาธิกรครั้งที่	๓	มี.ค.๖๒	

	 	 ๒.๑.๔	แผนที่เดินเรือหมายเลข	๒๒๔		ประจวบคีรีขันธ์		มูลฐานทางราบ		WGS84		มาตราส่วน	

๑	:	๑๒๐๐๐	บรรณาธิกรครั้งที่	๘	พ.ค.๖๒		

	 ๒.๒	แผนที่เดินเรือแก้ไขเล็กน้อย	พิมพ์เพิ่มเติม	จำานวน		๒		ระวาง

	 	 ๒.๒.๑	แผนที่เดินเรือหมายเลข	๓๓๕A	อ่าวหมาน	และ	บริเวณใกล้เคียง	มูลฐานทางราบ	WGS84	

มาตราส่วน	๑	:	๘	๐๐๐	บรรณาธิกรครั้งที่	๗	ก.ย.๔๙

	 	 ๒.๒.๒	 แผนที่เดินเรือหมายเลข	 ๑๑๕A	 ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ	 (ท่าเรือจุกเสม็ด)	 มูลฐานทางราบ	

WGS84	มาตราส่วน	๑	:	๘๐๐๐	บรรณาธิกรครั้งที่	๖	ม.ค.๕๗	

	 ๒.๓	แผนที่พิเศษออกใหม่	จำานวน	๕	ระวาง	

	 	 ๒.๓.๑	 แผนที่พิเศษหมายเลข	 พ.๒๓	 สถานีตรวจวัดค่าอิทธิพลตัวเรือ	 มูลฐานทางราบ	 WGS84	

มาตราส่วน	๑	:	๘๐๐๐	บรรณาธิกรครั้งที่	๑	

	 	 ๒.๓.๒	แผนที่พิเศษหมายเลข	พ.๒๔	สน.เรือสมุย	ฐท.สข.ทร.	มูลฐานทางราบ	WGS84	มาตราส่วน	

๑	:	๔๐๐๐	บรรณาธิกรครั้งที่	๑

รายงานประจำาปี ๒๕๖๒

๔-๒๔



	 	 ๒.๓.๓	 แผนที่พิเศษหมายเลข	 พ.๒๕	 สนามฝึกเดินเรือและการเรือ	 กฝร.กร.	 มูลฐานทางราบ	

WGS84	มาตราส่วน	๑	:	๑๐๐๐	บรรณาธิกรครั้งที่	๑

	 	 ๒.๓.๔	แผนที่พิเศษหมายเลข	พ.๒๖	เกาะกระ	มูลฐานทางราบ	WGS84	มาตราส่วน	๑	:	๘	๐๐๐	

บรรณาธิกรครั้งที่	๑

	 	 ๒.๓.๕	แผนที่พิเศษหมายเลข	พ.๒๗	แผนที่สนับสนุนการส่งกำาลังบำารุง	นป.สอ.รฝ.๖๒๑	มูลฐาน

ทางราบ	WGS84	มาตราส่วน	๑	:	๘๐๐๐	บรรณาธิกรครั้งที่	๑	

๓. งานสร้างและปรับปรุงแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Navigational Chart : ENC)

	 ผลิตแผนที่	ENC	ให้ครอบคลุมพื้นที่	๑๑	เส้นทางเดินเรือหลักตามแผนการพัฒนาแผนที่	ENC	จำานวน	๔๔	

เซลล์	ปัจจุบันให้บริการแล้วจำานวน	๓๕	 เซลล์	และมีแผนการสร้างในปี	 งป.๖๓	จำานวน	๗	 เซลล์	สำาหรับในพื้นที่

นอกเส้นทางการเดินเรือหลัก		มีให้บริการจำานวน	๑๑	เซลล์		และมีแผนการสร้างในปี	งป.๖๓		จำานวน	๑๓	เซลล์	

โดยในปี	งป.๖๒	มีการดำาเนินการดังนี้	

	 ๓.๑	จัดสร้างแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์	จำานวน	๑๓	เซลล์

	 	 ๓.๑.๑	แผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์เซลล์ใหม่	 (New	Cell)	จำานวน	๙	 เซลล์	 ได้แก่	TH5SP026	

TH5SP023	TH6SP025	TH400243	และ	TH400340	TH400163	TH500157	TH500374	และTH6IP374

	 	 ๓.๑.๒	 แผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์บรรณาธิกรใหม่	 (New	 Edition)	 จำานวน	 ๔	 เซลล์	 ได้แก่	

TH50115A	TH400115	TH400353	และ	TH400164

	 ๓.๒	จัดทำาไฟล์ปรับปรุงแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์	จำานวน	๑๕	เซลล์

	 	 จัดทำาไฟล์เพื่อปรับปรุงแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ให้มีความทันสมัย	 (eNtM)	จำานวน	๒๐	ไฟล์	

เกี่ยวข้องกับแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์	จำานวน	๑๕	เซลล์  

๔. งานควบคุมคุณภาพการสร้างและผลิตแผนที่

	 ๔.๑	การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพแผนที่	จำานวน	๑๕	งาน

	 	 ๔.๑.๑	ตรวจสอบความถูกต้องแผนที่สำารวจบริเวณ	ทะเลน้อย	ทลท.กทส.ฐท.สส.	จว.ชลบุรี

	 	 ๔.๑.๒	 ตรวจสอบความถูกต้องแผนที่สำารวจ	 เพื่อสร้างแผนที่เดินเรือหมายเลข	 ๓๘๒	 สตูล	 และ

บริเวณใกล้เคียง

	 	 ๔.๑.๓	 ตรวจสอบความถูกต้องแผนที่เดินเรือหมายเลข	 ๓๐๗A	หมู่เกาะสุรินทร์	 มูลฐานทางราบ	

WGS84	มาตราส่วน	๑	:	๒๐๐๐๐	

รายงานประจำาปี ๒๕๖๒

๔-๒๕



	 	 ๔.๑.๔	 ตรวจสอบความถูกต้องแผนที่เดินเรือหมายเลข	 ๓๐๗B	 หมู่เกาะสิมิลัน	 มูลฐานทางราบ	

WGS84	มาตราส่วน	๑	:	๔๕๐๐๐	

	 	 ๔.๑.๕	ตรวจสอบความถูกต้องแผนที่เดินเรือหมายเลข	๑๐๒	เกาะจวง	ถึง	เกาะกง	มูลฐานทางราบ	

Indian	1975		มาตราส่วน	๑	:	๒๔๐๐๐๐

	 	 ๔.๑.๖	ตรวจสอบความถูกต้องแผนที่เดินเรือหมายเลข	๑๕๑	เกาะช้าง	ถึง	เกาะยอ	มูลฐานทางราบ	

WGS84	มาตราส่วน	๑	:	๙๐๐๐๐	

	 	 ๔.๑.๗	 ตรวจสอบความถูกต้องแผนที่เดินเรือหมายเลข	 	 ๒๒๗	 	 อ่าวบ้านดอน	 มูลฐานทางราบ	

WGS84		มาตราส่วน		๑	:	๔๕๐๐๐

	 	 ๔.๑.๘	 ตรวจสอบความถูกต้องแผนที่เดินเรือ	 หมายเลข	 ๒๖๑	 แหลมคุ้งหม้อ	 ถึง	 เกาะสมุย		

มูลฐานทางราบ	WGS84	มาตราส่วน	๑	:	๗๐๐๐๐

  ๔.๑.๙	ตรวจสอบความถูกต้องแผนที่เดินเรือหมายเลข	๑๑๒A	ปากแม่นำ้าเจ้าพระยา	มูลฐานทางราบ 

WGS84	มาตราส่วน	๑	:	๒๒๐๐๐

  ๔.๑.๑๐	ตรวจสอบความถูกต้องแผนที่เดินเรือ	หมายเลข	๒๒๖	ละแม	ถึง	หลังสวน	มูลฐานทางราบ 

WGS84	มาตราส่วน		๑	:	๔๕๐๐๐	

	 	 ๔.๑.๑๑	 ตรวจสอบความถูกต้องแผนที่พิเศษหมายเลข	 พ.๒๓	 สถานีตรวจวัดค่าอิทธิพลตัวเรือ		

มูลฐานทางราบ	WGS84	มาตราส่วน	๑	:	๘๐๐๐

	 	 ๔.๑.๑๒	 ตรวจสอบความถูกต้องแผนที่พิเศษหมายเลข	 พ.๒๔	 สน.เรือสมุย	 ฐท.สข.ทร.	 มูลฐาน

ทางราบ	WGS84	มาตราส่วน	๑	:	๔๐๐๐

  ๔.๑.๑๓	ตรวจสอบความถูกต้องแผนที่พิเศษหมายเลข	พ.๒๕	สนามฝึกเดินเรือและการเรือ	กฝร.กร. 

มูลฐานทางราบ	WGS84	มาตราส่วน	๑	:	๑๐๐๐

	 	 ๔.๑.๑๔	ตรวจสอบความถูกต้องแผนที่พิเศษหมายเลข	พ.๒๖	เกาะกระ	มูลฐานทางราบ	WGS84	

มาตราส่วน	๑	:	๘	๐๐๐	

	 	 ๔.๑.๑๕	ตรวจสอบความถูกต้องแผนที่พิเศษหมายเลข	พ.๒๗	แผนที่สนับสนุนการส่งกำาลังบำารุง	

นป.สอ.รฝ.๖๒๑	มูลฐานทางราบ	WGS84	มาตราส่วน	๑	:	๘๐๐๐

 

การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพแผนที่

	 ๔.๒	งานจัดเก็บ	ลงทะเบียนควบคุมเอกสาร	และแก้ไขต้นฉบับแผนที่เดินเรือ	จำานวน	๖	งาน

  ๔.๒.๑	ตรวจรับและจัดเก็บระวางแผนที่สำารวจและหลักฐานการสำารวจทะเลน้อย	เพื่อสร้างแผนที่

เดินเรือสนับสนุน	กฝร.

รายงานประจำาปี ๒๕๖๒

๔-๒๖



  ๔.๒.๒	ตรวจรับและจัดเก็บระวางแผนที่สำารวจและหลักฐานการสำารวจบริเวณหลังสวน						จว.ชุมพร 

เพื่อปรับปรุงแผนที่เดินเรือหมายเลข	๒๒๖

  ๔.๒.๓	ตรวจรับและจัดเก็บระวางสำารวจบริเวณพื้นที่	จว.สตูล	ถึง	จว.ระนอง	เพื่อสร้างแผนท่ีเดินเรือ

หมายเลข	๓๕๔	และ	๓๖๒

	 	 ๔.๒.๔	ตรวจรับและจัดเก็บข้อมูลอาณาเขตทางทะเลของไทยจาก	กรท.อศ.	(	CD	จำานวน	๑	แผ่น)					

	 	 ๔.๒.๕	 ตรวจรับและจัดเก็บรายงานสำารวจข้อมูลอุทกศาสตร์บริเวณเกาะกระและพื้นที่ใกล้เคียง	

เพื่อสร้างแผนที่สนับสนุนการจัดตั้ง	นป.สอ.รฝ.๖๒๑	(เกาะกระ)

	 	 ๔.๒.๖	แก้ไขต้นฉบับแผนที่เดินเรือ	จำานวน	๒๒	ระวาง	ได้แก่	แผนที่เดินเรือหมายเลข	๐๔๕		๓๖๒	

๐๐๑		๑๐๒		๒๐๓		๒๐๔		๒๐๕		๓๐๙		๑๔๑		๑๔๒		๑๑๕		๑๑๕A		๑๑๘		๑๓๗		๑๔๗		๑๔๗A		๑๖๙		๒๔๓		

๒๔๘		๒๖๑		๓๕๐	และหมายเลข	๓๕๔		ตาม	ปชร.	จำานวน	๒๒	ฉบับ	ได้แก่	หมายเลข	๓๔/๒๕๖๑	กับหมายเลข	

๑	๒	๓	๕	๖	๗	๘	๑๔	๑๕	๑๗	๑๘	๑๙	๒๐	๒๒	๒๔	๒๕	๒๖	๒๗	๒๘	๒๙	และ	๓๐/๒๕๖๒

งานจัดเก็บ	ลงทะเบียนควบคุมเอกสาร	และแก้ไขต้นฉบับแผนที่เดินเรือ

	 ๔.๓	งานรวบรวมจัดทำาและปรับปรุงฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการสร้างแผนที่

	 	 	 ๔.๓.๑	ปรับปรุงฐานข้อมูลระวางสำารวจ	ปัจจุบันมีข้อมูลจำานวน	๑,๔๙๗	ระเบียน

	 	 	 ๔.๓.๒	ปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่เดินเรือ	ปัจจุบันมีข้อมูลจำานวน	๘๐	ระเบียน

	 	 	 ๔.๓.๓	ปรับปรุงฐานข้อมูลประกาศชาวเรือ	ปัจจุบันมีข้อมูลจำานวน	๔๒๒	ระเบียน

   

   

 

งานปรับปรุงฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการสร้างแผนที่

๕. งานพิมพ์แผนที่และจัดทำาบรรณสารการเดินเรือ

	 ๕.๑	งานจัดพิมพ์ตามแผนปฏิบัติงานประจำาปี	งป.๖๒

	 	 ๕.๑.๑	หนังสือมาตรานำ้า	ปี	๒๕๖๒	จำานวน	๕,๐๐๐	เล่ม

	 	 ๕.๑.๒	หนังสือเวลาดวงอาทิตย์และดวงจันทร์	ขึ้น–ตก	ประจำาปี	๒๕๖๒	จำานวน	๕๐๐	เล่ม

	 	 ๕.๑.๓	หนังสือรายงานประจำาปี	๒๕๖๑	จำานวน	๕๐๐	เล่ม

รายงานประจำาปี ๒๕๖๒
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ภาพตัวอย่างบรรณสารต่าง	ๆ	ที่ออกแบบและจัดพิมพ์ในปีงบประมาณ	๒๕๖๒

	 ๕.๒	งานพิมพ์แผนที่เดินเรือ

	 	 ๕.๒.๑	พิมพ์ระบบ	OFFSET

	 	 	 ๕.๒.๑.๑	แผนที่เดินเรือ	หมายเลข	๓๓๕A		จำานวน			 ๑,๐๐๐	แผ่น

	 	 	 ๕.๒.๑.๒	แผนที่เดินเรือ	หมายเลข	๒๔๓	 จำานวน			 ๑,๑๐๐	แผ่น

	 	 	 ๕.๒.๑.๓	แผนที่เดินเรือ	หมายเลข	๑๑๒	 จำานวน					 ๙๐๐	แผ่น

	 	 	 ๕.๒.๑.๔	แผนที่เดินเรือ	หมายเลข	๑๖๔	 จำานวน			 ๑,๐๐๐	แผ่น

	 	 	 ๕.๒.๑.๕	แผนที่เดินเรือ	หมายเลข	๒๒๔	 จำานวน			 ๑,๕๐๐	แผ่น

	 	 ๕.๒.๒	พิมพ์ระบบ	POD

	 	 	 ๕.๒.๒.๑	แผนที่เดินเรือ	หมายเลข	๓๐๘	 จำานวน					 ๑๒๐	แผ่น

	 	 	 ๕.๒.๒.๒	แผนที่เดินเรือ	หมายเลข	๑๑๕A	 จำานวน					 ๑๐๕	แผ่น

	 	 	 ๕.๒.๒.๓	แผนที่เดินเรือ	หมายเลข	๓๓๓	 จำานวน					 ๑๐๐	แผ่น

	 	 	 ๕.๒.๒.๔	แผนที่พิเศษ	หมายเลข	พ.๒๖	 จำานวน	 				 ๔	แผ่น

	 	 	 ๕.๒.๒.๕	แผนที่เดินเรือสองฝั่ง	สนับสนุน	ร.ล.พฤหัสบดี	 จำานวน		๒๗	แผ่น

	 	 	 ๕.๒.๒.๖	แผนที่เดินเรือต่างประเทศ	สนับสนุน	รร.นร.	 จำานวน	๓๒	แผ่น

	 	 	 ๕.๒.๒.๗	แผนที่สำาหรับใช้ในการฝึก	ทร.๖๒		 	 จำานวน	๑๕๓	แผ่น

	 	 	 ๕.๒.๒.๘	แผนที่เดินเรือ	หมายเลข	๐๔๕	สนับสนุน	กร.	 จำานวน	๒	แผ่น

	 	 	 ๕.๒.๒.๙	แผนที่เดินเรือ	หมายเลข	๒๒๔	และ	๒๒๖		 จำานวน	๘	แผ่น

	 	 	 ๕.๒.๒.๑๐	แผนที่ร่องนำ้าเจ้าพระยา	ใช้ในงานพายเรือพระราชพิธี	จำานวน	๑๒๐	แผ่น

	 	 	 ๕.๒.๒.๑๑	แผนที่ร่องนำ้าท่าเทียบเรือ	อจปร.อร.	 	 จำานวน	๔	แผ่น

	 ๕.๓	งานสนับสนุนหน่วยต่าง	ๆ	

	 	 ๕.๓.๑	หนังสืออุทกสาร	เล่ม	๑	(ต.ค.๖๑	–	มี.ค.๖๒)		 	 จำานวน	๔๐๐	เล่ม

	 	 ๕.๓.๒	หนังสืออุทกสาร	เล่มที่	๒	(เม.ย.	–	ก.ย.๖๒)			 	 จำานวน	๔๐๐	เล่ม

	 	 ๕.๓.๓	หนังสือในงานวันคล้ายวันสถาปนา	อศ.	(หนังสือ	S	-	100)		 จำานวน	๕๐๐	เล่ม

	 	 ๕.๓.๔	ออกแบบสูจิบัตร/แผ่นพับงานสมเด็จย่า		 	 	 จำานวน	๔๐	ชุด

	 	 ๕.๓.๕	พิมพ์แผนที่อุตุนิยมวิทยา	สนับสนุนกรมพลาธิการทหารอากาศ
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	 	 		 ๕.๓.๕.๑	แบบ	อต.ทอ.๑๐๐๑		 	 	 	 จำานวน	๖,๐๐๐	แผ่น

	 	 	 ๕.๓.๕.๒	แบบ	อต.ทอ.๑๐๐๒	 	 	 	 จำานวน	๓,๐๐๐	แผ่น

	 	 	 ๕.๓.๕.๓	แบบ	อต.ทอ.๑๐๐๓	 	 	 	 จำานวน	๓,๐๐๐	แผ่น

	 	 	 ๕.๓.๕.๔	แบบ	อต.ทอ.๑๐๐๔	 	 	 	 จำานวน	๓,๐๐๐	แผ่น

	 	 	 ๕.๓.๕.๕	แบบ	อต.ทอ.๑๐๑๐	 	 	 	 จำานวน				๕๐๐	แผ่น

	 	 	 ๕.๓.๕.๖	แบบ	อต.ทอ.๑๐๑๑	 	 	 	 จำานวน	๕,๐๐๐	แผ่น

	 	 	 ๕.๓.๕.๗	แบบ	อต.ทอ.๑๐๑๔	 	 	 	 จำานวน	๓,๐๐๐	แผ่น

	 	 	 ๕.๓.๕.๘	แบบ	อต.ทอ.๑๐๑๕	 	 	 	 จำานวน	๓,๐๐๐	แผ่น

	 	 ๕.๓.๖	พิมพ์แผ่นกระดานหน	ขนาด	๑๐	นิ้ว	(พิมพ์หน้า	–	หลัง)		 จำานวน	๕๘,๕๐๐	แผ่น

	 	 ๕.๓.๗	พิมพ์แผนที่เพื่อการศึกษารวม	๖	หมายเลขๆละ	๒๐๐	แผ่น	 จำานวน	๑,๒๐๐	แผ่น

	 	 ๕.๓.๘	พิมพ์แผ่นภาพแสดงภาพการติดตั้งโคมไฟ	 	 	 จำานวน	๑,๒๐๐	แผ่น

	 	 ๕.๓.๙	พิมพ์เป้าปืนแบบ	ก.		 	 	 	 	 จำานวน	๑,๒๐๐	แผ่น

													 ๕.๓.๑๐	พิมพ์เป้าปืนแบบ	ข.		 	 	 	 	 จำานวน	๓,๐๐๐	แผ่น

	 	 ๕.๓.๑๑	พิมพ์เป้าปืนแบบ	ค.		 	 	 	 	 จำานวน	๘,๐๐๐	แผ่น

	 	 ๕.๓.๑๒	พิมพ์เป้าปืนแบบ	จ.		 	 	 	 	 จำานวน				๕๐๐	แผ่น

	 	 ๕.๓.๑๓	พิมพ์เป้าปืนพก						 	 	 	 	 จำานวน	๑๔,๕๐๐	แผ่น

	 	 ๕.๓.๑๔	พิมพ์บัตรบันทึกผลการยิง		 	 	 	 จำานวน	๗,๐๐๐	แผ่น

												 ๕.๓.๑๕	พิมพ์เป้าปืน	ปก.M60		 	 	 	 	 จำานวน			๕๐๐	แผ่น

	 	 ๕.๓.๑๖	พิมพ์เป้าดัดแปลง	๒๕	ม.	ปลย.M16		 	 	 จำานวน	๕๐๐	แผ่น

												 ๕.๓.๑๗	จัดทำาใบประกาศนียบัตรต่าง	ๆ		 	 	 	 จำานวน	๗๐	แผ่น

	 	 ๕.๓.๑๘	ออกแบบและจัดทำาแผ่นไวนิลและโปสเตอร์		 	 จำานวน	๕๐	แผ่น

	 	 ๕.๓.๑๙	เขียนโฟมและติดข้อความ		 	 	 	 จำานวน	๑๐	งาน

	 	 ๕.๓.๒๐	สำาเนาสี	หนังสือ	NAVGUIDE	2018	(IALA)	พร้อมเข้าเล่ม		 จำานวน	๕๐๐	เล่ม

	 	 ๕.๓.๒๑	พิมพ์รูปผู้บังคับบัญชาแจกจ่าย	นขต.อศ.	 	 	 จำานวน	๓๒		แผ่น

	 	 ๕.๓.๒๒	พิมพ์งานสนับสนุน	กบร.กร.

   ๕.๓.๒๒.๑	แบบฟอร์มจดบันทึกข่าวอากาศการบิน	แบบ	อต.อศ.๑๐๓๐	ก	จำานวน	๖,๐๐๐	แผ่น

	 	 	 ๕.๓.๒๒.๒	พิมพ์	Strip	Making		 	 	 	 จำานวน	๗๔,๐๐๐	แผ่น

	 	 	 ๕.๓.๒๒.๓	พิมพ์	Daily	Log		 	 	 	 จำานวน	๑,๒๐๐	แผ่น

	 	 	 ๕.๓.๒๒.๔	พิมพ์	Traffic	Count	Approach		 	 จำานวน		๘๐๐	แผ่น

	 	 	 ๕.๓.๒๒.๕	พิมพ์	 RATING	 REQUIREDMENTS	 FOR	AIR	 TRAFFIC	 CONTROLLERS		

APPROCH	CONTROL	RADAR	(๑	ชุด	มี	๑๑	แผ่น)		 	 	 	 จำานวน	๑,๔๐๐	ชุด	

	 	 	 ๕.๓.๒๒.๖	พิมพ์	 RATING	 REQUIREDMENTS	 FOR	AIR	 TRAFFIC	 CONTROLLERS		

AERODROME	(๑	ชุด	มี	๑๓	แผ่น)		 	 	 	 	 	 จำานวน	๑,๔๐๐	ชุด  

	 	 	 ๕.๓.๒๒.๗	พิมพ์	 RATING	 REQUIREDMENTS	 FOR	AIR	 TRAFFIC	 CONTROLLERS		

APPROCH	CONTROL	PROCEDURAL	(๑	ชุด	มี	๑๒	แผ่น)		 	 	 จำานวน	๑,๑๐๐	ชุด

	 	 	 ๕.๓.๒๒.๘	พิมพ์	 RATING	 REQUIREDMENTS	 FOR	AIR	 TRAFFIC	 CONTROLLERS		

DISPATCHER		(๑	ชุด	มี	๙	แผ่น)	 	 	 	 	 	 	 จำานวน	๑,๐๐๐	ชุด  
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	 	 	 ๕.๓.๒๒.๙	พิมพ์	Traffic	Count	Aerodrome		 	 จำานวน	๕๐๐	แผ่น

	 	 	 ๕.๓.๒๒.๑๐	พิมพ์	Traffic	Log		 	 	 	 จำานวน	๒,๐๐๐	แผ่น

	 	 	 ๕.๓.๒๒.๑๑	พิมพ์	Flight	Plan		 	 	 	 จำานวน	๙,๐๐๐	แผ่น

	 	 ๕.๓.๒๓	ถ่ายรูปงานกิจกรรมต่าง	ๆ	ของกรมอุทกศาสตร์		 จำานวน	๑๒๗	งาน

   

การปฏิบัติงานการพิมพ์ด้วยระบบออฟเซตและงานพิมพ์ตามความต้องการ	(Print	on	Demand)

๖. งานพัฒนาองค์บุคคลและอื่น ๆ

 ๖.๑	กรผ.อศ.	จัดการอบรมหลักสูตร	การสร้างแผนที่เดินเรือด้วยระบบบริหารจัดการข้อมูลแผนที่ทะเลแบบ

เบ็ดเสร็จ	(Advance	Nautical	Chart	Production	with	CARIS	HPD)	ณ	ห้องประชุม	กรผ.อศ.	ระหว่าง	๑๑	ก.ค.	–	

๒๒	ส.ค.๖๒	โดยมีเจ้าหน้าที่สร้างแผนที่	และ	เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ	กรผ.อศ.	เข้ารับการอบรม	จำานวน	๑๒	นาย	

อบรมหลักสูตร	การสร้างแผนที่เดินเรือด้วยระบบบริหารจัดการข้อมูลแผนที่ทะเลแบบเบ็ดเสร็จ	

(Advance	Nautical	Chart	Production	with	CARIS	HPD)
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กองสมุทรศาสตร

(Oceanographic Division)

ภารกิจ
มีหนาที่สำรวจ วิเคราะห วิจัย และดำเนินการเกี่ยวกับงานสมุทรศาสตรสาขาตางๆ ไดแก 

สมุทรศาสตรกายภาพ สมุทรศาสตรชีวะ สมุทรศาสตรเคมี ธรณีวิทยาทางทะเล 

และงานวิศวกรรมชายฝง รวมทั้งการคำนวณระดับน้ำขึ้น - ลง 

และจัดทำมาตราน้ำในนานน้ำไทย เพื่อการทหาร และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและจัดทำมาตราน้ำในนานน้ำไทย เพื่อการทหาร และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ



ผลการปฏิบัติงานที่สำาคัญในรอบปี
๑. งานสมุทรศาสตร์ 

	 ๑.๑	สำ�รวจสมุทรศ�สตร์บริเวณอ่�วไทย	โดยพ�หนะ	ร.ล.ศุกร์	ระหว่�ง	พ.ค.	–	ก.ค.๖๒	

	 ๑.๒	ร่วมสำ�รวจสมุทรศ�สตร์โดยเรือ	M.V.SEAFDEC	บริเวณทะเลอันด�มัน	ระหว่�ง	๕	–	๑๐	ธ.ค.๖๑	และ	

อ่�วไทย	ระหว่�ง	๒๒	-	๒๘	ธ.ค.๖๑

	 ๑.๓	ตรวจวัดและวิเคร�ะห์เสียงใต้นำ้�	(Ambient	Sea	Noise)	บริเวณจังหวัดตร�ด	จำ�นวน	๑๒	ครั้ง	และ

บริเวณจังหวัดกระบี่	จำ�นวน	๑๒	ครั้ง	

	 ๑.๔	ร่วมก�รฝึกบนแท่นผลิตก๊�ซธรรมช�ติ	ประจำ�ปี	๒๕๖๒	

รายงานประจำาปี ๒๕๖๒
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	 ๑.๕	เข้�ร่วมสังเกตก�รณ์	และสนับสนุนข้อมูลสมุทรศ�สตร์ส�หรับก�รฝึก	Guardian	Sea	2019

	 ๑.๖	สนับสนุนก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลตะกอนพื้นท้องทะเล

	 ๑.๗	พิจ�รณ�ตรวจสอบพื้นที่	และพิกัดจัดสร้�งแหล่งอ�ศัยสัตว์ทะเล	จำ�นวน	๔๑	พื้นที่

 ๑.๘	 ดำ�เนินก�รต�มแผนง�นโครงก�รอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองม�จ�กพระร�ชดำ�ริสมเด็จพระเทพรัตน–

ร�ชสุด�ฯ	สย�มบรมร�ชกุม�รี	(อพ.สธ.	–	ทร.)	

  ๑.๘.๑	ร่วมประชุมเพื่อกำ�หนดแนวท�งและเตรียมก�รจัดประชุมคณะกรรมก�รดำ�เนินง�น	อพ.สธ.	– 

ทร.	ประจำ�ปี	งป.๖๒	เมื่อ	๑๐	ม.ค.๖๒	ณ	ห้องประชุมชมว�รี	กพร.ทร.	เขตพระนคร	กรุงเทพฯ	

	 	 ๑.๘.๒	ร่วมประชุมเพื่อติดต�มคว�มก้�วหน้�ในก�รจัดทำ�แนวท�งในก�รประชุมคณะกรรมก�ร

ดำ�เนินง�น	อพ.สธ.	–	ทร.	เมื่อ	๒๘	ม.ค.๖๒	ณ	ห้องชมว�รี	กพร.ทร.	เขตพระนคร	กรุงเทพฯ	

  ๑.๘.๓	ร่วมประชุมคณะทำ�ง�น	อพ.สธ.	–	ทร.	เมื่อ	๑๘	ม.ค.๖๒	๒๕	ก.พ.๖๒	๑๖	มี.ค.๖๒	๒๒	พ.ค.๖๒ 

๒๘	พ.ค.๖๒	และ	๒๑	ก.ย.๖๒	ณ	ห้องประชุม	บก.นสร.กร.	อำ�เภอสัตหีบ	จังหวัดชลบุรี	

	 	 ๑.๘.๔	 สำ�รวจทรัพย�กรก�ยภ�พ	 และชีวภ�พ	 บริเวณพื้นที่เก�ะแสมส�รและบริเวณใกล้เคียง	

อำ�เภอสัตหีบ	จังหวัดชลบุรี	ครั้งที่	๑	ระหว่�ง	๑๖	–	๑๘	พ.ย.๖๑	ครั้งที่	๒	ระหว่�ง	๑๘	–	๒๐	ม.ค.๖๒	ครั้งที่	๓	

ระหว่�ง	๑๕	–	๒๒	มี.ค.๖๒	ครั้งที่	๔	ระหว่�ง	๑๙	–	๒๑	ก.ค.๖๒	ครั้งที่	๕	ระหว่�ง	๑๙	–	๒๓	ส.ค.๖๒	และครั้งที่	๖	

ระหว่�ง	๒๐	–	๒๒	ก.ย.๖๒	และ	บริเวณเก�ะกูด	จังหวัดตร�ด	ระหว่�ง	๓	–	๙	มิ.ย.๖๒
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๔-๓๒



	 ๑.๙	ร่วมประชุมด้�นสมุทรศ�สตร์และปฏิบัติก�รท�งเรือ

	 	 ๑.๙.๑	 เตรียมก�รจัดก�รสัมมน�หลักนิยมก�รปฏิบัติก�รท�งทห�ร	 ก�รใช้กำ�ลังท�งเรือ	 ครั้งที่	 ๒	

ในหัวข้อเรื่อง	“ก�รจัดทำ�โครงร่�งเอกส�รแนวท�งก�รใช้กำ�ลังของเรือดำ�นำ้�”	ครั้งที่	๑	เมื่อ	๒๕	ก.พ.๖๒	และ	ครั้งที่	

๒	เมื่อ	๒๐	มี.ค.๖๒	ณ	ห้องประชุม	ยก.ทร.	(อ�ค�ร	บก.ทร.	วังนันทอุทย�น	ชั้น	๓)

	 	 ๑.๙.๒	สมัชช�คณะกรรม�ธิก�รระหว่�งรัฐบ�ลว่�ด้วยสมุทรศ�สตร์	ครั้งที่	๓๐	ระหว่�ง	๒๔	มิ.ย.	–	

๖	ก.ค.๖๒	ณ	สำ�นักง�น	UNESCO	กรุงป�รีส	ส�ธ�รณรัฐฝรั่งเศส

	 	 ๑.๙.๓	คณะทำ�ง�นโครงก�รคว�มร่วมมือท�งวิช�ก�ร	ไทย	–	จีน	ด้�นทะเล				ครั้งที่	๑/๒๕๖๒	

เมื่อ	๘	ก.ค.๖๒	ณ	ห้องประชุม	บีบี	๒๐๒	ศูนย์ประชุมว�ยุภักษ์	ศูนย์ร�ชก�รเฉลิมพระเกียรติฯ	เขตหลักสี่	กรุงเทพฯ

	 	 ๑.๙.๔	 ห�รือแสดงคว�มคิดเห็นก�รจัดทำ�ข้อเสนอก�รวิจัยใต้ทะเลลึกและสมุทรศ�สตร์	 ครั้งที่	 ๒	

(คว�มร่วมมือระหว่�งไทย	–	อินเดีย)	เมื่อ	๒๐	ส.ค.๖๒	ณ	โรงแรมตวันน�	ถ.สุรวงศ์	กรุงเทพฯ

๒. งานระดับนำ้า 

	 ๒.๑	ตรวจสอบสถ�นี	และเก็บข้อมูลระดับนำ้�	บริเวณอ่�วไทยฝั่งตะวันตก	ระหว่�ง	๒๖	พ.ย.	-	๓	ธ.ค.๖๑	

บริเวณอ่�วไทยฝั่งตะวันออก	ระหว่�ง	๕	-	๗	มิ.ย.๖๒	และ	๗	-	๙	ส.ค.๖๒	และ	บริเวณฝั่งตะวันตกของประเทศไทย	

ระหว่�ง	๒๖	ส.ค.	-	๖	ก.ย.๖๒

	 ๒.๒	ตรวจสอบค่�ระดับโดยละเอียด	และซ่อมบำ�รุงสถ�นีวัดระดับนำ้�	บริเวณอ่�วไทยฝั่งตะวันออก	ระหว่�ง	

๑๗	-	๒๘	ธ.ค.๖๑	บริเวณฝั่งตะวันตกของประเทศไทย	ระหว่�ง	๕	มี.ค.	-	๓	เม.ย.๖๒	ที่	บก.ทร.	ระหว่�ง	๙	-	๑๑	

เม.ย.๖๒	บริเวณอ่�วไทยฝั่งตะวันตก	ระหว่�ง	๒๓	เม.ย.	-	๑๗	พ.ค.๖๒	และ	ที่ป้อมพระจุลจอมเกล้�	ระหว่�ง	๑๙	-	

๒๓	ส.ค.๖๒

 ๒.๓	ตรวจสอบและซ่อมบำ�รุงสถ�นีวัดระดับนำ้�เพื่อก�รเตือนภัยพิบัติสึน�มิ	คลื่นพ�ยุซัดฝั่ง	และภัยพิบัติอื่น	ๆ  

กรณีฉุกเฉิน	จำ�นวน	๔	ครั้ง

รายงานประจำาปี ๒๕๖๒

๔-๓๓



	 ๒.๔	จัดทำ�ม�ตร�นำ้�ประจำ�ปี	๒๕๖๓

	 ๒.๕	เฝ้�ระวัง	และ	ติดต�มสถ�นก�รณ์ระดับนำ้�และกระแสนำ้�ขึ้น-ลง

 ๒.๖	ร่วมก�รประชุมง�นบริห�รจัดก�รนำ้�และภัยพิบัติ
	 	 ๒.๖.๑	 คณะอนุกรรมก�รวิเคร�ะห์ติดต�มสถ�นก�รณ์และก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรนำ้�	 ครั้งที่	
๔/๒๕๖๑			เมื่อ	๒๕	ต.ค.๖๑			ณ	ห้องประชุม		๓๐๑		ชั้น	๓			ตึกบัญช�ก�ร	๑		ทำ�เนียบรัฐบ�ล			ครั้งที่	๑/๒๕๖๒	
เมื่อ	๒๗	มี.ค.๖๒	ณ	ห้องประชุม	๑	ประช�รัฐ	ชั้น	๒	อ�ค�รสำ�นักง�น	ก.พ.	(เดิม)	ถ.พิษณุโลก	กรุงเทพฯ
	 	 ๒.๖.๒	 พิจ�รณ�แนวท�งก�รฝึกก�รบริห�รวิกฤตก�รณ์ระดับช�ติ	 ประจำ�ปี	 ๒๕๖๒	 (National	
Crisis	Management	 Exercise	2019	 :	 C-MEX	19)	 เมื่อ	๒๙	พ.ย.๖๑	ณ	ห้องประชุมเคนซิงตันบอลรูม	ชั้น	๕	
โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์โฮเต็ล	ประตูนำ้�	กรุงเทพฯ
	 	 ๒.๖.๓	เสวน�ท�งวิช�ก�ร		เรื่อง	“วิกฤตอ่�วไทย	รวมใจแก้ไข...มุ่งไป	SDGs”		เมื่อ	๒๐	ธ.ค.๖๑	
ณ	ห้องสุธรรมอ�รีกุล	มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์
	 	 ๒.๖.๔	 ว�งแผนก�รฝึกก�รป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัยแบบบูรณ�ก�ร	 พ.ศ.๒๕๖๒	 (IDMEX)	
เมื่อ	๖	มิ.ย.๖๒	ณ	ห้องประชุมร�ช�	โรงแรมรอยัล	(รัตนโกสินทร์)	กรุงเทพฯ	และ	เมื่อ	๕	ก.ย.๖๒	ณ	ห้องอมรินทร์	
โรงแรมเอส	ดี	อเวนิว	ถ.บรมร�ชชนนี	กรุงเทพฯ
  ๒.๖.๕	เสวน�โครงก�รสร้�งก�รรับรู้ก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรนำ้�ของประเทศ	ฤดูฝน	พ.ศ.๒๕๖๒  
เมื่อ	๑๒	มิ.ย.๖๒	ณ	ห้องมัฆว�นรังสรรค์	สโมสรกองทัพบก		กรุงเทพฯ
	 	 ๒.๖.๖	โครงก�รพัฒน�แม่นำ้�ข้�มพรมแดนในลุ่มนำ้�โก-ลก	ในก�รจัดทำ�ข้อเสนอโครงก�รเพื่อเสนอ
ขอรับก�รสนับสนุนจ�กกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก	(GEF)		เมื่อ	๑๓	มิ.ย.๖๒	ณ	ห้องประชุมนำ้�ปิง	ชั้น	๔	อ�ค�รจุฑ�ม�ศ		
สำ�นักง�นทรัพย�กรนำ้�แห่งช�ติ		กรุงเทพฯ
	 	 ๒.๖.๗	สัมมน�	“Kongsberg	Maritime	User	Conference	–	Asia	–	2019”	เมื่อ	๑๘	มิ.ย.๖๒	
ณ	โรงแรมสุโขทัย	เขตส�ธร	กรุงเทพฯ
	 	 ๒.๖.๘	กำ�หนดแนวท�งในก�รสนองพระร�ชดำ�ริฯ	และม�ตรก�รป้องกันและก�รทำ�ล�ยสัตว์ทะเล
ห�ย�ก	เมื่อ	๒๓	ก.ค.๖๒	ณ	ห้องเกียรติน�วี	ชั้น	๓	ร�ชน�วีสโมสร	กรุงเทพฯ
	 	 ๒.๖.๙	คณะกรรมก�รกำ�กับก�รดำ�เนินง�นพัฒน�พื้นที่คุ้งบ�งกะเจ้�สู่คว�มยั่งยืน	ครั้งที่	๑/๒๕๖๒		
เมื่อ	๓๐	ก.ค.๖๒	ณ	ห้องประชุมเทวกรรมรังรักษ์	สโมสรกองทัพบก		กรุงเทพฯ
	 	 ๒.๖.๑๐	ติดต�มคว�มก้�วหน้�ก�รแก้ไขปัญห�ภัยแล้งต�มมติคณะรัฐมนตรี			เมื่อ	๑๔	ส.ค.๖๒	
ณ	ห้องประชุม	๓๐๑	ชั้น	๓	ตึกบัญช�ก�ร	๑	ทำ�เนียบรัฐบ�ล
  ๒.๖.๑๑	ปฐมนิเทศและรับฟังคว�มคิดเห็นโครงก�รจัดทำ�แผนยุทธศ�สตร์	ICT	สำ�นักง�นทรัพย�กรนำ้�
แห่งช�ติ	เมื่อ	๒๓	ส.ค.๖๒	ณ	ห้องประชุมว�ยุภักษ์	๒		ศูนย์ร�ชก�รเฉลิมพระเกียรติฯ	กรุงเทพฯ
	 	 ๒.๖.๑๒	คณะทำ�ง�นเฉพ�ะกิจจัดทำ�แผนปฏิบัติก�รจัดก�รส�ธ�รณภัยท�งทะเล	ครั้งที่	๒/๒๕๖๒	
เมื่อ	๓๐	ส.ค.๖๒	ณ	ห้องประชุม	๑	ปภ.	ชั้น	๕	อ�ค�ร	๓	กรมป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย	เขตดุสิต	กรุงเทพฯ
  ๒.๖.๑๓	คณะทำ�ง�นจัดทำ�ร่�งประก�ศศูนย์อำ�นวยก�รรักษ�ผลประโยชน์ของช�ติท�งทะเล
เกี่ยวกับก�รกำ�หนดหลักเกณฑ์	 วิธีก�ร	 และเงื่อนไข	 ในก�รประก�ศเขตป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย	 ครั้งที่	 ๒		

เมื่อ	๓	ก.ย.๖๒	ณ	ห้องประชุม	อธบ.๒	อร.	เขตบ�งกอกน้อย	กรุงเทพฯ

รายงานประจำาปี ๒๕๖๒

๔-๓๔



  ๒.๖.๑๔	ร่วมประชุมคณะอนุกรรมก�รอำ�นวยก�รด้�นก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรนำ้�	ครั้งที่	๑/๒๕๖๒ 

เมื่อ	๑๒	ก.ย.๖๒	ณ	ห้องประชุม	๓๐๑	ชั้น	๓	ตึกบัญช�ก�ร	๑	ทำ�เนียบรัฐบ�ล

๓. งานวิศวกรรมชายฝั่ง                              

	 ๓.๑	ติดต�มก�รเปลี่ยนแปลงช�ยฝั่ง

	 	 ๓.๑.๑	กรม	ร.๒	พล.นย.	แหลมห�งน�ค	จังหวัดกระบี่	ระหว่�ง	๒๖	พ.ย.	–	๗	ธ.ค.๖๑

	 	 ๓.๑.๒	 ห�ดเตยง�ม	 ห�ด	 กร.	 ห�ดข�ม	 ช�ยฝั่งค่�ยมห�เจษฎ�ร�ชเจ้�	 พล.นย.	 อำ�เภอสัตหีบ	

จังหวัดชลบุรี	ระหว่�ง	๑๔	–	๒๙	ม.ค.๖๒

	 	 ๓.๑.๓	ห�ดบ้�นทอน	จังหวัดนร�ธิว�ส	ระหว่�ง	๑๓	–	๒๒	ก.พ.๖๒	และ	ระหว่�ง	๙	–	๒๐	ก.ย.๖๒

รายงานประจำาปี ๒๕๖๒

๔-๓๕



	 	 ๓.๑.๔	ห�ดน�งรำ�	ห�ดน�งรอง	อำ�เภอสัตหีบ	จังหวัดชลบุรี	ระหว่�ง	๒๓	เม.ย.	–	๑	พ.ค.๖๒	และ	

ระหว่�ง	๑๘	–	๒๗	ก.ค.๖๒

	 	 ๓.๑.๕	ท่�เทียบเรือ	ฐท.พง.ทรภ.๓	จังหวัดพังง�	ระหว่�ง	๑	–	๑๒	ส.ค.๖๒

	 ๓.๒	สนับสนุนง�นร่องนำ้�และท่�เรือ

	 	 ๓.๒.๑	 สำ�รวจช่องท�งนำ�เรือ	 และกำ�หนดตำ�บลที่ทุ่นผูกเรือ	 เก�ะกระ	 จังหวัดนครศรีธรรมร�ช	

ระหว่�ง	๒๔	ก.พ.	–	๗	มี.ค.๖๒		

	 	 ๓.๒.๒	สำ�รวจพื้นที่ท่�เรือจุกเสม็ด	อำ�เภอสัตหีบ	จังหวัดชลบุรี	เพื่อสนับสนุนก�รใช้ประโยชน์พื้นที่

ท่�เทียบเรือ	

รายงานประจำาปี ๒๕๖๒

๔-๓๖



รายงานประจำาปี ๒๕๖๒

๔-๓๗

	 	 ๓.๒.๓	กำ�หนดแนวท�งล�ดบริเวณเข�หน้�ยักษ์	จังหวัดพังง�

	 	 ๓.๒.๔	กำ�หนดตำ�บลที่จอดเรือ	ร.ล.พุทธยอดฟ้�จุฬ�โลก	และ	ร.ล.พุทธเลิศหล้�นภ�ลัย	บริเวณ

เก�ะหมู	อำ�เภอสัตหีบ	จังหวัดชลบุรี

  ๓.๒.๕	ศึกษ�ก�รไหลของกระแสนำ้�และผลกระทบต่อคุณภ�พนำ้�บริเวณอ่�วดงต�ล		ระหว่�ง 

๑๕	–	๑๙	ก.ค.๖๒	

  ๓.๒.๖	สนับสนุนข้อมูลพื้นท้องทะเล	และลักษณะท�งสมุทรศ�สตร์บริเวณช�ยฝั่ง	บก.ทรภ.๓	จังหวัด

ภูเก็ต	สำ�หรับก�รจัดสร้�งท�งเดิน	(Catwalk)	ท่�เทียบเรือ

	 ๓.๓	ร่วมประชุมง�นบริห�รจัดก�รช�ยฝั่ง

  ๓.๓.๑	คณะอนุกรรมก�รบูรณ�ก�รด้�นก�รจัดก�รก�รกัดเซ�ะช�ยฝ่ัง	คร้ังท่ี	๑/๒๕๖๒	เม่ือ	๑๑	ก.ค.๖๒ 

ณ	ห้องประชุมลำ�แพน	ชั้น	๙	ศูนย์ร�ชก�รเฉลิมพระเกียรติฯ	เขตหลักสี่	กรุงเทพฯ

  ๓.๓.๒	 คณะอนุกรรมก�รพัฒน�สิ่งแวดล้อมโครงก�รพื้นที่ลุ่มนำ้�ป�กพนังอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	

เพื่อติดต�มผลก�รดำ�เนินง�นในก�รแก้ไขปัญห�ด้�นทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม	 เมื่อ	๑๖	ส.ค.๖๒	จังหวัด

นครศรีธรรมร�ช

	 	 ๓.๓.๓	 รับฟังคว�มคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ	 (ร่�ง)	 ร�ยง�นถ�นก�รณ์ด้�นทรัพย�กรท�งทะเล	

และก�รกัดเซ�ะช�ยฝั่งของประเทศไทย	พ.ศ.๒๕๖๒	 เพื่อรับฟังคว�มคิดเห็นและข้อเสนอแนะจ�กหน่วยง�นภ�ครัฐ	

ภ�คเอกชน	และสถ�บันก�รศึกษ�	เมื่อ	๒๖	ส.ค.๖๒	ณ	กรมทรัพย�กรท�งทะเลและช�ยฝั่ง	กรุงเทพฯ

  ๓.๓.๔	 ให้ข้อมูลเพื่อห�แนวท�งดำ�เนินก�รสำ�หรับห�ข้อยุติร่วมกับกองเรือยุทธก�รเพื่อทบทวนง�น

ก่อสร้�งเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลช�ยฝั่งอ่�วดงต�ล	เมื่อ	๖	ก.ย.๖๒	ณ	สำ�นักง�นสภ�พัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคม

แห่งช�ติ	กรุงเทพ	ฯ	

๔. งานข้อมูลสมุทรศาสตร์ 

 ให้ก�รสนับสนุนข้อมูลให้หน่วยง�นร�ชก�ร	จำ�นวน	๑๔	เรื่อง	สนับสนุนข้อมูลให้สถ�นศึกษ�	จำ�นวน	๑๐	เรื่อง 

และสนับสนุนข้อมูลให้เอกชน		จำ�นวน	๗	เรื่อง		รวมทั้งสนับสนุนข้อมูลระดับนำ้�ให้หน่วยง�นต่�งประเทศ		ได้แก่	

Permanent	Service	for	Mean	Sea	Level	(PSMSL)	University	of	Hawaii	(UH)	Japan	Coast	Guard	(JCG)	

และ	Global	Sea	Level	Observing	System	(GLOSS)

๕. งานฝึก ศึกษา อบรม

	 ๕.๑	อบรมก่อนก�รฝึก	ทร.๖๒	ระหว่�ง	๓๐	–	๓๑	ต.ค.๖๑	ณ	ห้องประชุม	ศปก.ทร.

	 ๕.๒	 อบรมปรับม�ตรฐ�นรองรับก�รฝึกก�รบริห�รวิกฤตก�รณ์ระดับช�ติ	 ประจำ�ปี	 ๒๕๖๒	 (C-MEX	 19)	

ระหว่�ง	๒๙	–	๓๑	พ.ค.๖๒	ณ	โรงแรมทีเค	พ�เลซ	ถนนแจ้งวัฒนะ	กรุงเทพฯ
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๖. งานสนับสนุนอื่น ๆ

	 ๖.๑	ร่วมเป็นคณะทำ�ง�นพิจ�รณ�ร่�งสัญญ�	(ก�รทดสอบและประเมิน)	กิจกรรมภ�ยหลังก�รรับรองสถ�นี

อ�ร์เอ็น	 ๖๕	 และ	 พีเอส	 ๔๑	 และร่วมประชุมเพื่อเตรียมก�รในก�รจัดทำ�ร่�งสัญญ�กิจกรรมภ�ยหลังก�รรับรอง

สถ�นีพีเอส	๔๑	

	 ๖.๒	รับนิสิตฝึกง�นจ�กส�ข�วิช�ว�ริชศ�สตร์	คณะวิทย�ศ�สตร์	มห�วิทย�ลัยบูรพ�	จำ�นวน	๓	คน	ระหว่�ง	

๒๐	 พ.ค.	 –	 ๑๒	 ก.ค.๖๒	 และ	 จ�กภ�ควิช�วิทย�ศ�สตร์ท�งทะเล	 คณะวิทย�ศ�สตร์	 จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย	

จำ�นวน	๒	คน	ระหว่�ง	๓	มิ.ย.	–	๒	ก.ค.๖๒



กองอุตุนิยมวิทยา

(Meteorological Division)

ภารกิจ 

 มีหนาที่บริการขาวอากาศใหแกสวนราชการในกองทัพเรือและสวนราชการที่เกี่ยวของ 

บริษัทการบินและเรือตางๆ ที่ขอรับการสนับสนุนเพื่อชวยในการเดินเรือและเดินอากาศ

ตลอดจนการควบคุมตรวจตรากิจการในสายวิทยาการอุตุนิยมวิทยา

รวมทั้งการฝกอบรมรวมทั้งการฝกอบรมเจาหนาที่อุตุนิยมวิทยา



ผลการปฏิบัติงานที่สำาคัญในรอบปี
๑. งานตรวจอากาศและสถิติ

	 ๑.๑	ตรวจอากาศผิวพื้น	จำานวน	๒,๙๒๐	ครั้ง	ตรวจอากาศชั้นบน	จำานวน	๗๓๐	ครั้ง	ติดตามและรายงาน

สภาพอากาศตามพื้นที่ต่าง	ๆ	ด้วยเรดาร์ตรวจฝน	จำานวน	๒๑,๙๐๐	ครั้ง

 ๑.๒	 จัดเจ้าหน้าที่ไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศเกาะแสมสาร	ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช    

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริฯ	จำานวน	๕๒	ครั้ง

	 ๑.๓	 จัดเจ้าหน้าที่ตรวจอากาศพร้อมอุปกรณ์ไปปฏิบัติราชการทะเล	 พื้นที่อ่าวไทยฝั่งตะวันออก	 อ่าวไทย			

ฝั่งตะวันตก	และทะเลอันดามัน	ร่วมกับ	ร.ล.จันทร		ร.ล.พฤหัสบดี		ร.ล.ศุกร์	และ	ร.ล.สุริยะ

 ๑.๔	จัดเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์สนับสนุนการตรวจอากาศขีปนวิถี	สำาหรับการฝึกยิงอาวุธให้กับหน่วยบัญชาการ

ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง	
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	 ๑.๕	จัดเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์ตรวจอากาศชั้นบน		 เพื่อสนับสนุนการโดดร่มให้กับหลักสูตรส่งทางอากาศ

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน	และหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ	กองเรือยุทธการ	จำานวน	๑๒	ครั้ง

๒. งานสนับสนุนอื่น ๆ

 ๒.๑	จัดเจ้าหน้าที่สนับสนุนการติดตั้งเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาและอุปกรณ์การตรวจอากาศ	ให้กับ	นป.สอ.รฝ. 

เกาะกระ	จว.นครศรีธรรมราช		

	 ๒.๒	จัดครูช่วยสอนวิชาอุตุนิยมวิทยา		สนับสนุนโรงเรียนนายเรือ		โรงเรียนอุทกศาสตร์		และบรรยายพิเศษ

ให้กับ	นปก.สอ.รฝ.

	 ๒.๓	 จัดเจ้าหน้าที่สนับสนุนการทำาป้ายและตกแต่งลูกโป่ง	 สำาหรับพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาของสถานศึกษา	

ทั้งในและนอก	ทร.

	 ๒.๔	จัดเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจสภาพอากาศในพื้นที่การฝึกซ้อมเรือพระราชพิธี

รายงานประจำาปี ๒๕๖๒

๔-๔๐



๓. งานซ่อมบำารุงสถานีตรวจอากาศ

	 ๓.๑	งานซ่อมบำารุงสถานีตรวจอากาศ	พื้นที่ภาคใต้	จำานวน	๒	ครั้ง	ครั้งละ	๒๕	วัน

 

	 ๓.๒	งานซ่อมบำารุงสถานีตรวจอากาศ	พื้นที่ภาคตะวันออก	จำานวน	๒	ครั้ง	ครั้งละ	๘	วัน

๔. งานพัฒนากำาลังพล

	 	 	 	 ๔.๑	 จัดส่งกำาลังพลเข้ารับการอบรมหลักสูตรอุตุนิยมวิทยาสำาหรับการปฏิบัติการทางทหาร	 ประจำาปี	 งป.๖๒	

ระหว่างวันที่	๑๐	ก.พ.	–	๘	มี.ค.๖๒
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๕. งานเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา

				๕.๑	ซ่อมบำารุงเครื่องมือสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ	ทุกๆ	๖	เดือน	จำานวน	๑๘	สถานี	ได้แก่	

									 ๕.๑.๑	สถานีตรวจอากาศ	กองอุตุนิยมวิทยา	สัตหีบ	จว.ชลบุรี

									 ๕.๑.๒	สถานีตรวจอากาศ	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเกาะแสมสาร	จว.ชลบุรี

									 ๕.๑.๓	สถานีตรวจอากาศ	เกาะหมู	จว.ชลบุรี

									 ๕.๑.๔	สถานีตรวจอากาศ	เกาะเตาหม้อ	จว.ชลบุรี

								 ๕.๑.๕	สถานีตรวจอากาศ	ประภาคารระยอง	จว.ระยอง

										๕.๑.๖	สถานีตรวจอากาศ	เกาะกูด	จว.ตราด	

					 ๕.๑.๗	สถานีตรวจอากาศ	อำาเภอหัวหิน	จว.ประจวบคีรีขันธ์

					 ๕.๑.๘	สถานีตรวจอากาศ	เกาะมัตโพน	จว.ชุมพร

					 ๕.๑.๙	สถานีตรวจอากาศ	อำาเภอหลังสวน	จว.ชุมพร

					 ๕.๑.๑๐	สถานีตรวจอากาศ		อำาเภอเกาะสมุย	จว.สุราษฎร์ธานี

	 ๕.๑.๑๑	สถานีตรวจอากาศ	ฐานทัพเรือสงขลา	ทัพเรือภาคที่	๒.	จว.สงขลา

					 ๕.๑.๑๒	สถานีตรวจอากาศ	ท่าเรือนำ้าลึก	จว.ระนอง

					 ๕.๑.๑๓	สถานีตรวจอากาศ	เกาะพยาม	จว.ระนอง

	 ๕.๑.๑๔	สถานีตรวจอากาศ	เกาะสิมิลัน	จว.พังงา

	 ๕.๑.๑๕	สถานีตรวจอากาศ	กระโจมไฟเขาหน้ายักษ์		ฐท.พง.	จว.พังงา

										๕.๑.๑๖	สถานีตรวจอากาศ	เกาะลันตา	จว.กระบี่

										๕.๑.๑๗	สถานีตรวจอากาศ	เกาะตะง่าห์	จว.สตูล

										๕.๑.๑๘	สถานีตรวจอากาศ	ทัพเรือภาคที่	๓	จว.ภูเก็ต
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๖. งานพยากรณ์อากาศและแจ้งเตือนภัย

	 ๖.๑	งานจัดทำาและวิเคราะห์แผนที่อากาศ

	 	 ๖.๑.๑	บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์แผนที่อากาศผิวพื้นแผ่นหลัก	จำานวน		๑,๔๖๐	แผ่น

					 	 ๖.๑.๒	บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์แผนที่อากาศผิวพื้นแผ่นย่อย	จำานวน			๒,๙๒๐	แผ่น

					 	 ๖.๑.๓	บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์แผนที่ลมชั้นบนที่ระดับต่าง	ๆ	จำานวน		๑,๔๖๐	แผ่น

					 	 ๖.๑.๔	บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ลมชั้นบนระดับ	๒,๐๐๐	ฟุต				แผ่นขยายจำานวน	๓๖๕	แผ่น

					 	 ๖.๑.๕	บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์แผนที่ความกดอากาศผิวพื้นเปลี่ยนแปลงภายในรอบ	๒๔	ชั่วโมง	

จำานวน	๓๖๕	แผ่น

					 	 ๖.๑.๖	บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์แผนที่อุณหภูมิผิวพื้นเปลี่ยนแปลงภายในรอบ	๒๔	ชั่วโมง	จำานวน	

๓๖๕	แผ่น

					 	 ๖.๑.๗	 บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์แผนที่อุณหภูมิจุดนำ้าค้างเปลี่ยนแปลงภายในรอบ	 ๒๔	 ชั่วโมง	

จำานวน	๓๖๕	แผ่น

					 	 ๖.๑.๘	บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์แผนที่ผิวพื้นแผ่นประกาศ	จำานวน	๑,๔๖๐	แผ่น

					 	 ๖.๑.๙	แจกจ่ายแผนที่แผ่นประกาศให้กับหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน	จำานวน	๖,๕๐๐	แผ่น

	 ๖.๒	งานพยากรณ์อากาศ

	 	 ๖.๒.๑	จัดทำาคำาพยากรณ์อากาศประจำาวัน	จำานวน	๒๔,๓๖๑	ฉบับ

  ๖.๒.๒	ออกคำาพยากรณ์ข่าวอากาศให้หน่วยท่ีได้ร้องขอเป็นกรณีพิเศษเฉพาะพ้ืนท่ี	จำานวน	๓,๐๘๓	ฉบับ

	 	 ๖.๒.๓	บรรยายความรู้ให้กับหน่วยงานต่าง	ๆ	จำานวน	๗	ครั้ง

	 	 ๖.๒.๔	การตอบข้อซักถามทางโทรศัพท์และโปรแกรมไลน์	จำานวน	๒๒,๒๗๕	ครั้ง						

	 	 ๖.๒.๕	 เผยแพร่คำาพยากรณ์อากาศผ่านเว็บไซต์	 http://www.rtnmet.org	 มีผู้เข้าชมตลอดทั้งปี	

จำานวน	๘๗,๘๙๐	ครั้ง

	 	 ๖.๒.๖	ออกคำาเตือนสภาวะอากาศเลวร้าย	จำานวน	๑๐๙	ฉบับ

	 	 ๖.๒.๗	จัดทำาแฟ้มข้อมูลสำาหรับการบรรยายสรุปลักษณะอากาศและวิเคราะห์ผลกระทบต่อการ

ปฏิบัติการทางทหาร	ส่งให้กับศูนย์สนับสนุนข้อมูลการแจ้งเตือนภัย	ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ	จำานวน	๓๖๕	ครั้ง

  ๖.๒.๘	จัดทำาแผนภาพพยากรณ์คลื่นด้วยแบบจำาลองเชิงตัวเลข	Wave	Watch	III	จำานวน	๗๓๐	ครั้ง  

ใน		๒	พื้นที่	ได้แก่	พื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	และพื้นที่อ่าวไทยไปจนถึงทะเลอันดามัน
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	 ๖.๓	ผลการติดตามประเมินผลตามตัวชี้วัดกระบวนการจัดการด้านการพยากรณ์อากาศและการแจ้งเตือนภัย

 

        ลำาดับ        ตัวชี้วัด         ผลการประเมิน

   ๑	 	 ร้อยละความพึงพอใจ	 	 	 	 	 	 ๙๕

			 ๒	 	 ร้อยละความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศ	 	 	 ๙๐

			 ๓	 	 ร้อยละความถูกต้องของการแจ้งเตือนภัย	 	 	 	 ๙๕

			 ๔	 	 ร้อยละของการแจ้งเตือนภัยที่ทันต่อเหตุการณ์	 	 	 ๑๐๐

			 ๕	 	 ร้อยละของจำานวนครั้งที่สามารถสนับสนุนข้อมูลฯ		 	 	 ๑๐๐

	 	 	 ได้อย่างครบถ้วนตามที่ได้รับการร้องขอ	 	

	 ๖	 	 ร้อยละของจำานวนครั้งที่สามารถสนับสนุนข้อมูลฯ	 	 	 ๑๐๐	

	 	 	 ภายในเวลาที่กำาหนด 

๗. งานสื่อสารข่าวอากาศ

	 ๗.๑	 การติดต่อสื่อสารทางระบบวิทยุโทรศัพท์	 (SSB)๑	 ติดต่อสื่อสารกับหมวดเรืออุทกศาสตร์	 อศ.	 และ

สถานีประภาคาร	ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ	อศ.	จำานวน	๔๘๔	ครั้ง/ปี 

	 ๗.๒	 การติดต่อสื่อสารทางระบบวิทยุโทรเลข	 (CW)	 กระจายข่าวอากาศให้กับเรือหลวงในทะเล	 ทางระบบ	

CW	ด้วยความถี่	๖๕๐๐	KHz.	เป็นประจำาทุกวัน	เวลา	๐๗๑๕	และ	๑๖๓๐	จำานวน	๗๓๐	ครั้ง/ปี

	 ๗.๓	การติตต่อสื่อสารทางระบบโทรสาร	(FAX)

	 	 ๗.๓.๑	 รับข่าวราชนาวีที่มีมาถึงหน่วย	 และส่งข่าวให้หน่วยต่าง	 ๆ	 ตามจ่าหน้าที่อยู่นอกหน่วย	

จำานวน	๖๒๕	ฉบับ/ปี

	 	 ๗.๓.๒	ส่งข่าวพยากรณ์อากาศให้กับหน่วยต่าง	ๆ	ในกองทัพเรือ	ส่วนราชการและหน่วยงานเอกชน

ตามที่ร้องขอ	จำานวน	๔,๐๑๕	ฉบับ/ปี

	 ๗.๔	การติดต่อสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ	(INTERNET)

  ๗.๔.๑	รับข้อมูลข่าวสารทางอุตุนิยมวิทยา		จากศูนย์โทรคมนาคมอุตุนิยมวิทยาแห่งภูมิภาค

ตะวันออกเฉียงใต้	 กรมอุตุนิยมวิทยา	 ในเขตพื้นที่เอเชีย	 ออสเตรเลีย	 และภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค	 ทางอินเตอร์เน็ต	

จำานวน	๑๗,๑๕๕	หัวข้อ/ปี
รายงานประจำาปี ๒๕๖๒

๔-๔๔



  ๗.๔.๒	ส่งข่าวพยากรณ์อากาศให้กับหน่วยต่าง	ๆ 	ในกองทัพเรือ	ทางจดหมายอิเล็คทรอนิกส์	(E-MAIL) 

จำานวน	๑๖,๔๒๕	ฉบับ/ปี

	 ๗.๕	การบริการข้อมูลข่าวสารภายในหน่วย	ทำาการกระจายเสียงตามสาย	เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารให้แก่

กำาลังพลและครอบครัว	ในบริเวณพื้นที่	กอต.อศ.	และใกล้เคียง	จำานวน	๓๖๕	ครั้ง/ปี	

รายงานประจำาปี ๒๕๖๒

๔-๔๕



ศูนยสนับสนุนการเดินเรือ

(Navigational Support Center)

ภารกิจ 

 ศูนยสนับสนุนการเดินเรือ ไดบูรณาการงานบริการการเดินเรือ และงานเครื่องหมายทางเรือ

การสนับสนุนความปลอดภัยในการเดินเรือและเวลามาตรฐาน การสงกำลังบำรุงสายอุทกศาสตร

สมุทรศาสตร และอุตุนิยมวิทยา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพเรือ

ใหครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติการตามทัพใหครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติการตามทัพเรือภาค ทั้ง ๓ แหง

โดยมีหนวยขึ้นตรงรับผิดชอบในการปฏิบัติภารกิจทุกดาน

ทั้งในพื้นที่สวนกลางและสวนภูมิภาค จำนวน ๖ หนวยงาน ไดแก

 

สถานีอุทกศาสตรทั้ง ๔ สถานี มีหนาที่ ใหบริการแผนที่และบรรณสารการเดินเรือ การซอมบำรุง

เครื่องมืออุปกรณการเดินเรือใหกับเรือหลวงในเขตรับผิดชอบ จัดเก็บขอมูลสมุทรศาสตร

และอุตุนิยมวิทยาเบื้องตน ดูแลระบบวิทยุเพื่อหาตำบลที่เรือ สนับสนุนการซอมบำรุงเครื่องหมายทางเรือ

และดูแลระบบติดตามระยะไกลและสารสนเทศเครื่องหมายทางและดูแลระบบติดตามระยะไกลและสารสนเทศเครื่องหมายทางเรือ 

๑. กองบริการการเดินเรือ รับผิดชอบเกี่ยวกับการสนับสนุนการเดินเรือ

    การแจงเตือนภัยพิบัติทางทะเลที่เกี่ยวของ การสงกำลังสายอุทกศาสตร ใหกับหนวยในกองทัพเรือ 

    การจัดทำและออกประกาศชาวเรือ  การบริการดานการเดินเรือและเวลามาตรฐาน 

๒. กองเครื่องหมายทางเรือ รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตั้ง การตรวจซอม

    การแกไขและบำรุงรักษาประภาคาร กระโจมไฟ ทุนเครื่องหมายทางเรือ และเครื่องหมายชวยการเดินเรือตางๆ

    ตลอดจนระบบควบคุมติดตามระยะไกลและสารสนเทศเครื่องหมายทางเรือในนานน้ำไทย

๓. สถานีอุทกศาสตรสัตหีบ รับผิดชอบในพื้นที่ทัพ๓. สถานีอุทกศาสตรสัตหีบ รับผิดชอบในพื้นที่ทัพเรือภาคที่ ๑

๔. สถานีอุทกศาสตรหัวหิน รับผิดชอบในพื้นที่หัวหินและบริเวณใกลเคียง

๕. สถานีอุทกศาสตรสงขลา รับผิดชอบในพื้นที่ทัพเรือภาคที่ ๒

๖. สถานีอุทกศาสตรพังงา รับผิดชอบในพื้นที่ทัพเรือภาคที่ ๓



ผลการปฏิบัติงานที่สำาคัญในรอบปี
๑. การปฏิบัติงานตามแผน

	 ๑.๑	ตรวจซ่อมบำ�รุงเครื่องหม�ยท�งเรือ	ในเขตรับผิดชอบ	เป็นไปด้วยคว�มเรียบร้อย

	 ๑.๒	 ตรวจสภ�พก�รทำ�ง�นของระบบติดต�มระยะไกลและส�รสนเทศเครื่องหม�ยท�งเรือ	 เป็นไปด้วย

คว�มเรียบร้อย

	 ๑.๓	ตรวจตร�ดูแลที่ดิน	ในเขตรับผิดชอบ	ไม่มีผู้บุกรุก	เป็นไปด้วยคว�มเรียบร้อย

 ๑.๔	สนับสนุนก�รเบิกจ่�ยบรรณส�รก�รเดินเรือ	แผนที่	และซ่อมบำ�รุงอุปกรณ์ก�รเดินเรือ	เรียบร้อย	ต�มที่

ได้รับก�รร้องขอ

๒. ผลการปฏิบัติงานที่สำาคัญ

	 ๒.๑	 ก�รตรวจเยี่ยมก�รปฏิบัติร�ชก�ร	 ของเจ้�หน้�ที่สถ�นีอุทกศ�สตร์และเจ้�หน้�ที่ประภ�ค�ร	 ในพื้นที่

ฝั่งตะวันออกของอ่�วไทย		(จว.ชลบุรี		จว.ระยอง	จว.จันทบุรี	และ	จว.ตร�ด)		ระหว่�งวันที่	๑๗	–	๒๒	เม.ย.๖๒	

โดย	พล.ร.ต.กตัญญู		ศรีตังนันท์	ผอ.ศสด.อศ.	และคณะ

รายงานประจำาปี ๒๕๖๒

๔-๔๖



	 ๒.๒	ก�รตรวจเยี่ยมก�รปฏิบัติร�ชก�รของเจ้�หน้�ที่สถ�นีอุทกศ�สตร์และเจ้�หน้�ที่ประภ�ค�รในพื้นที่

ฝั่งตะวันตกของอ่�วไทย	และฝั่งตะวันตกของประเทศไทย	(จว.ประจวบคีรีขันธ์	จว.ชุมพร	จว.สุร�ษฎร์ธ�นี	จว.ตรัง	

จว.พังง�	จว.ภูเก็ต	และ	จว.สงขล�)	ระหว่�งวันที่	๑๙	–	๒๕	ส.ค.๖๒	โดย	น.อ.ชัยฤทธิ์		เกิดผล		รอง	ผอ.ศสด.อศ.		

และคณะ

รายงานประจำาปี ๒๕๖๒

๔-๔๗



กองบริการการเดินเรือ (Navigational Service Division)

ผลการปฏิบัติงานที่สำาคัญในรอบปี
๑. งานสนับสนุนการเดินเรือ

	 ๑.๑.	การออกประกาศชาวเรือ	(ปชร.)	จำานวน		๓๐	หมายเลข

	 ๑.๒.	การออกประกาศคำาเตือนเพื่อการเดินเรือ	(Navigational	Warnings)	จำานวน	๕๗	หมายเลข

	 ๑.๓.	การพิจารณาแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล	จำานวน	๑๐	เรื่อง

	 ๑.๔.	การให้บริการจำาหน่ายแผนที่เดินเรือ	จำานวน	๒,๓๒๘	แผ่น	เป็นเงิน	๑,๐๑๔,๘๐๐	บาท

                                              

 
รายงานประจำาปี ๒๕๖๒

๔-๔๘



 

 

 

	 ๑.๕.	การให้บริการจำาหน่ายบรรณสารการเดินเรือไทย	จำานวน	๒,๙๐๕	เล่ม	เป็นเงินทั้งสิ้น	๔๕๖,๒๐๐	บาท

	 ๑.๖.	การให้บริการจำาหน่ายแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์		จำานวน	๑๔	เซลล์		

 ๑.๗.	การให้บริการจ่ายแผนที่เดินเรือไทย	แผนที่พิเศษ		แผนที่ลับ		แผนที่ยุทธการ	และบรรณสารการเดินเรือ

ไทย	ให้กับหน่วยงานใน	และนอกกองทัพเรือ

	 ๑.๘.	การให้บริการเบิกยืมแผนที่และบรรณสารการเดินเรือต่างประเทศ	ให้กับหน่วยงานในกองทัพเรือ

 

รายงานประจำาปี ๒๕๖๒

๔-๔๙



	 ๑.๙	ขึ้นบัญชีพัสดุสายอุทกศาสตร์	จำานวน	๔๙๓	เรื่อง	

	 ๑.๑๐	ขึ้นบัญชีเครื่องมือเดินเรือในระบบ	SUPPINV	1-3	V.4	จำานวน	๒๙๓	รายการ	

๒. การส่งกำาลังบำารุงสายอุทกศาสตร์

	 ๒.๑	คลังเครื่องมือเดินเรือ	กบด.ศสด.อศ.	ดำาเนินการด้านพัสดุ	ดังนี้

	 	 ๒.๑.๑	ขึ้นบัญชีพัสดุสายอุทกศาสตร์ในระบบ	SUPPINV	1-3	จำานวน	๒๐๘	เรื่อง	

	 	 ๒.๑.๒	ขึ้นบัญชีการจัดซื้อจัดจ้างกรณีเร่งด่วน	จำานวน	๒๗๗	เรื่อง

	 	 ๒.๑.๓	 เบิก-จ่าย	 พัสดุสายอุทกศาสตร์	 เครื่องมือและอุปกรณ์	 แผนที่และบรรณการเดินเรือให้กับ

หน่วยต่าง	ๆ	ในกองทัพเรือ	จำานวน	๑๒๑	ใบเบิก	

 

	 ๒.๒	จัดประชุมคณะกรรมการอำานวยการคลังใหญ่	กรมอุทกศาสตร์	เพื่อพิจารณาชื่อรายการและหมายเลข

ประจำาพัสดุสายอุทกศาสตร์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการพัสดุสายอุทกศาสตร์	จำานวน	๒	ครั้ง

 ๒.๓	ขออนุมัติชื่อรายการ	หมายเลขประจำาพัสดุ	อายุการใช้งาน	และอัตราพัสดุสาย	อศ.	เพื่อใช้ในการบริหาร

พัสดุสาย	อศ.	จำานวน	๗๙๐	รายการ			

 ๒.๔	ปฏิบัติราชการตรวจสอบ	ซ่อมบำารุงเครื่องมือเดินเรือ		ให้กับหน่วยต่าง	ๆ	ในกองทัพเรือ	พื้นที่อู่ทหารเรือ

พระจุลจอมเกล้า	กรมอู่ทหารเรือ		พื้นที่ฐานทัพเรือสัตหีบ	ทัพเรือภาคที่	๑	พื้นที่ฐานทัพเรือสงขลา	ทัพเรือภาคที่	๒	

และพื้นที่ฐานทัพเรือพังงา	ทัพเรือภาคที่	๓	รวมออกปฏิบัติราชการ	จำานวน	๓๔	ครั้ง

  

 

   

รายงานประจำาปี ๒๕๖๒

๔-๕๐



 ๒.๕	ปฏิบัติราชการซ่อมบำารุงและตรวจสอบระยะการส่งสัญญาณวิทยุค่าแก้พิกัดตำาบลที่	สถานี	DGPS	หลังสวน 

อำาเภอหลังสวน	จังหวัดชุมพร	จำานวน	๒	ครั้ง	

 

๓. งานด้านเวลามาตรฐานประเทศไทย

	 ๓.๑.	 สรุปการเปรียบเทียบค่า	 GPS	 Common	 View	 ระหว่างสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ	 (National	

Institute	of	Metrology	Thailand	:	NIMT)	กับกรมอุทกศาสตร์	โดยเปรียบเทียบค่าเวลาระหว่างเครื่องผลิตความถี่

มาตรฐานซีเซียม	(Cesium)	กับดาวเทียม	GPS	ตั้งแต่	๑	ต.ค.๖๑	–	๓๐	ก.ย.๖๒	ผลการเปรียบเทียบได้ค่าผลต่างเวลา	

(Epoch)	เฉลี่ยเป็นวินาที	อยู่ในเกณฑ์ปกติ

	 ๓.๒.	งานบริการเวลามาตรฐานประเทศไทย

	 	 ๓.๒.๑		 บริการเทียบเวลาทางระบบอินเตอร์เน็ต	 (Network	 Time	 Protocol)	 จำานวน	

๘๕,๑๖๒,๒๔๒,๔๗๖	ครั้ง		เฉลี่ยวันละ	๒๓๘,๕๔๙,๖๙๘	ครั้ง	

	 	 ๓.๒.๒		 บริการข้อมูลเวลาต่างประเทศทางโทรศัพท์		จำานวน	๖๓	ครั้ง	

	 	 ๓.๒.๓		 บริการสอบสอบถามเวลาทางหมายเลขพิเศษ	๑๘๑๑	เฉลี่ยเดือนละ	๑๑,๗๖๕	ครั้ง

	 ๓.๓.	สนับสนุนข้อมูลเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น	-	ตก	ให้กับ

	 	 ๓.๓.๑		 สถานีตำารวจต่าง	ๆ	จำานวน	๑๔	ครั้ง

	 	 ๓.๓.๒		 ราชองครักษ์ในพระองค์	(มทบ.๑๔)	จำานวน	๒	ครั้ง	

	 	 ๓.๓.๓		 ศาลปกครองยะลา	จำานวน	๑	ครั้ง

	 	 ๓.๓.๔		 ประชาชนทั่วไป	จำานวน	๒	ครั้ง	

	 ๓.๔.	งานบริการซ่อมทำานาฬิกา

	 	 ๓.๔.๑		 ซ่อมบำารุงระบบเวลามาตรฐาน	ในพื้นที่กองทัพเรือ	(พระราชวังเดิม)	ตามวงรอบ

	 	 ๓.๔.๒		 ซ่อมทำาป้ายนาฬิกา	Digital	และป้ายแสดงข้อมูลหน้าทางเข้ากรมอุทกศาสตร์	

	 	 ๓.๔.๓		 ซ่อมทำาอุปกรณ์รักษาเวลามาตรฐานประเทศไทยที่ชำารุด

	 	 ๓.๔.๔		 ติดตั้งนาฬิกาดิจิทัลระบบ		GPS		ให้กับห้อง	Noc	Room		จำานวน	๑	เรือน			ระหว่างวันที่	

๒๑	–	๒๒	มี.ค.๖๒

	 	 ๓.๔.๕		 ตรวจสอบและซ่อมทำา	 Spectracom	 Epsilon	 Clock	 และสายอากาศ	 GPS	 ให้	

ร.ล.นเรศวร	ที่	อ.สัตหีบ	จว.ชลบุรี	ระหว่างวันที่	๒๔	–	๒๕	มิ.ย.๖๒	

	 ๓.๕	งานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเวลาภายในประเทศ	และการเยี่ยมชมหน่วย

	 	 ๓.๕.๑		 คณะนักเรียนและครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย	 ชลบุรี	 จำานวน	 ๕๑	 คน

เข้าเยี่ยมชมกรมอุทกศาสตร์และศึกษาหาความรู้	เมื่อ	๒๐	ธ.ค.๖๑

รายงานประจำาปี ๒๕๖๒

๔-๕๑



  ๓.๕.๒	 คณะอาจารย์และนักศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต	เมื่อ	๘	พ.ค.๖๒

	 	 ๓.๕.๓		 นักเรียนหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น	จ.อ.	และ	พ.จ.อ.	เข้าเยี่ยมชมห้องรักษาเวลาฯ

	 ๓.๖	 สนับสนุนข้อมูลทางดาราศาสตร์และรายการประกอบการจัดทำาปฏิทินหลวง	 ประจำาปี	 ๒๕๖๓	 ให้กับ

สำานักพระราชวัง	และมหามกุฎราชวิทยาลัย

	 ๓.๗	จัดทำาต้นฉบับหนังสือเวลาดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ขึ้น	–	ตก	ประจำาปี	๒๕๖๓	และส่งพิมพ์	จำานวน	

๕๐๐	เล่ม	

 ๓.๘	น.ท.วรการ		เสาเวียง		หน.ดาราศาสตร์และเวลามาตรฐาน	กบด.ศสด.อศ.	ไปเป็นพยานในคดีที่	นายจิตกร  

พินิจนอก	กับพวกรวม	๓	คน	ร่วมกันใช้เครื่องมืออวนล้อมจับที่มีขนาดช่องตาอวนเล็กกว่า	๒.๕	เซนติเมตร	ทำาการประมง  

ณ		สำานักงานอัยการจังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	เมื่อวันที่	๕	พ.ย.๖๑

 ๓.๙	น.ท.วรการ		เสาเวียง		หน.ดาราศาสตร์และเวลามาตรฐาน	กบด.ศสด.อศ.	ไปเป็นพยานในคดีที่	นายจิตกร  

พินิจนอก	กับพวกรวม	๓	คน	ร่วมกันใช้เครื่องมืออวนล้อมจับที่มีขนาดช่องตาอวนเล็กกว่า	๒.๕	เซนติเมตร	ทำาการ

ประมง		ณ	ศาลอาญาพระโขนง	เมื่อวันที่	๘	ก.ย.๖๒	

รายงานประจำาปี ๒๕๖๒

๔-๕๒



กองเครื่องหมายทางเรือ (Aids to Navigation Division)

ผลการปฏิบัติงานที่สำาคัญในรอบปี
๑. การตรวจซ่อมบำารุงเครื่องหมายทางเรือและส่งกำาลังบำารุงตามวงรอบประจำาปี 

	 ผลการปฏิบัติงาน	เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

	 ๑.๑	ตรวจซ่อมบำารุงเครื่องหมายทางเรือและส่งกำาลังบำารุง	ทางฝั่งตะวันออกของอ่าวไทย	

	 	 ๑.๑.๑	โดยพาหนะรถยนต์	ขส.ทร.	และเรือยนต์ในท้องถิ่น	พื้นที่จังหวัดชลบุรี	-	จังหวัดตราด	ตั้งแต่	

๒๕	ต.ค.	-	๒๓	พ.ย.๖๒	ราชการ	๓๐	วัน	โดยมี	น.ท.สมศักดิ์	เชื้อขาวพิมพ์	เป็น	หน.ชุดฯ

        

    

               

ภาพแสดงการตรวจซ่อมบำารุงเครื่องหมายทางเรือและส่งกำาลังบำารุง	ทางฝั่งตะวันออกของอ่าวไทย	โดยพาหนะรถยนต์	ขส.ทร.	และเรือยนต์ในท้องถิ่น

  ๑.๑.๒	โดยพาหนะ	ร.ล.สุริยะ	ตั้งแต่	๑๑	ธ.ค.๖๑	–	๑๙	ม.ค.๖๒	ราชการ	๔๐	วัน	

โดยมี		น.ท.สมศักดิ์		เชื้อขาวพิมพ์	เป็น	ผู้อำานวยการตรวจซ่อมบำารุงเครื่องหมายทางเรือ

  

 

    

       

ภาพแสดงการตรวจซ่อมบำารุงกระโจมไฟทางฝั่งตะวันออกของอ่าวไทย	โดยพาหนะ	ร.ล.สุริยะ

รายงานประจำาปี ๒๕๖๒

๔-๕๓



    

      

      

ภาพแสดงการทำางานตรวจซ่อมบำารุงทุ่นเครื่องหมายทางเรือ	โดย	เรือหลวงสุริยะ

	 	 ๑.๒	ตรวจซ่อมบำารุงเครื่องหมายทางเรือและส่งกำาลังบำารุง	ทางฝั่งตะวันตกของอ่าวไทย	

	 	 	 ๑.๒.๑	 โดยพาหนะรถยนต์	 ขส.ทร.	 และเรือยนต์ในท้องถิ่น	 พื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร	 -		

จังหวัดชุมพร		ตั้งแต่	๒๗	พ.ค.	-	๑๕	มิ.ย.๖๒	ราชการ	๒๐	วัน	โดยมี	น.ท.วิสณุ		ตรุษทุ่ง	เป็น	หน.ชุดฯ

	 	 	 ๑.๒.๒	 โดยพาหนะรถยนต์	 ขส.ทร.	 และเรือยนต์ในท้องถิ่น	 พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี-	

จังหวัดนราธิวาส	ตั้งแต่	๑๙	ก.ค.	-	๑๗	ส.ค.๖๒	ราชการ	๓๐	วัน	โดยมี	น.ท.สมศักดิ์		เชื้อขาวพิมพ์	เป็น	หน.ชุดฯ

	 	 ๑.๓	 ตรวจซ่อมบำารุงเครื่องหมายทางเรือและส่งกำาลังบำารุง	 ทางฝั่งตะวันตกของประเทศไทย	 โดย

พาหนะ	ร.ล.สุริยะ	ตั้งแต่	๔	มี.ค.	–	๑๒	พ.ค.๖๒	ราชการ	๗๐	วัน	โดยมี		น.ท.สมศักดิ์		เชื้อขาวพิมพ์	เป็น	ผู้อำานวยการ

ตรวจซ่อมบำารุงเครื่องหมายทางเรือ

๒. การปฏิบัติงานของนายประภาคารซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ กคม.ศสด.อศ. 

	 จำานวน	 ๙	 ประภาคาร	 ประกอบด้วย	 ประภาคารหินสัมปะยื้อ	 ประภาคารระยอง	 ประภาคารแหลมสิงห์	

ประภาคารแหลมงอบ	 ประภาคารเกาะมัตโพน	 ประภาคารเกาะปราบ	 ประภาคารกาญจนาภิเษก	 แหลมพรหมเทพ  

ประภาคารเกาะตะเภาน้อย	และ	ประภาคารเกาะนก	โดยมีหน้าที่	ตรวจซ่อมบำารุงเครื่องหมายทางเรือ	ระบบควบคุม

ติดตามระยะไกลและสารสนเทศเครื่องหมายทางเรือที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ	 รวมถึงดูแลที่ดินที่อยู่ในความรับผิดชอบ	

ผลการปฏิบัติงาน	เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ภาพ	๑๙-๓๑	รูปภาพแสดงการทำางานตรวจซ่อมบำารุงทุ่นเครื่องหมายทางเรือของประภาคารต่าง	ๆ

รายงานประจำาปี ๒๕๖๒

๔-๕๔



รายงานประจำาปี ๒๕๖๒

๔-๕๕

ภาพแสดงการทำางานตรวจซ่อมบำารุงทุ่นเครื่องหมายทางเรือของประภาคารต่าง	ๆ



๓. งานด้านระบบควบคุมติดตามระยะไกลและสารสนเทศในน่านนำ้าไทย  โดยระบบ AIS  ผลการปฏิบัติงาน

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

	 ๓.๑	 ตรวจซ่อมบำารุงระบบควบคุมติดตามระยะไกลและสารสนเทศในน่านนำ้าไทย	 ทางฝั่งตะวันออกของ

อ่าวไทย	ตั้งแต่	๖	-	๑๕	ก.พ.๖๒	ราชการ	๑๐	วัน	โดยมี	ร.อ.นพดล		แก้วนพรัตน์	เป็น	หน.ชุดฯ

    

ภาพแสดงการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ต่าง	ๆ	ของระบบ	AIS

 ๓.๒	ตรวจซ่อมบำารุงระบบควบคุมติดตามระยะไกลและสารสนเทศในน่านนำ้าไทย	ทางฝั่งตะวันตกของอ่าวไทย 

ตั้งแต่	๒๑	-	๓๐	ส.ค.๖๒	ราชการ	๑๐	วัน	โดยมี	ว่าที่	น.ต.นิรันดร์		เสาศิลา	เป็น	หน.ชุดฯ	

 ๓.๓	ตรวจซ่อมบำารุงระบบควบคุมติดตามระยะไกลและสารสนเทศในน่านนำา้ไทยทางฝ่ังตะวันตกของประเทศไทย 

ตั้งแต่	๒๗	มิ.ย.	-	๖	ก.ค.๖๒	ราชการ	๑๐	วัน	โดยมี	น.ต.วีระศักดิ์		จันทวี	เป็น	หน.ชุดฯ	

ภาพแสดงการตรวจสอบระยะการรับ	–	ส่งสัญญาณวิทยุย่าน	VHF	Maritime	Band	ของระบบฯ

๔. งานด้านที่ดิน ทร.  

	 ตรวจตราดูแลที่ดินของ	ทร.ที่	อศ.	เป็นหน่วยใช้ประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร	จังหวัดสมุทรสงคราม	

และจังหวัดเพชรบุรี	จำานวน	๔	ครั้ง	และรายงานผลการตรวจตราดูแลที่ดินให้หน่วยปกครองที่ดินทราบภายในวันที่	

๑๕	ของเดือน	ธ.ค.	มี.ค.	มิ.ย.	และ	ก.ย.	ผลการปฏิบัติงาน	เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

	 	 ๔.๑	ตั้งแต่	๖	พ.ย.	–	๙	พ.ย.๖๑	โดยมี	ว่าที่	น.ต.นิรันดร์	เสาศิลา	เป็น	หน.ชุดฯ

	 	 ๔.๒	ตั้งแต่	๕	–	๘	มี.ค.๖๒	โดยมี	ว่าที่	น.ต.นิรันดร์	เสาศิลา	เป็น	หน.ชุดฯ

	 	 ๔.๓	ตั้งแต่	๓๐	เม.ย.	–	๓	พ.ค.๖๒	โดยมี	ว่าที่	น.ต.นิรันดร์	เสาศิลา	เป็น	หน.ชุดฯ

	 	 ๔.๔	ตั้งแต่	๑๓	–	๑๖	ส.ค.๖๒	โดยมี	ว่าที่	น.ต.นิรันดร์	เสาศิลา	เป็น	หน.ชุดฯ

                                          

ภาพแสดงการตรวจตราดูแลที่ดินของ	ทร.	ที่	อศ.	เป็นหน่วยใช้ประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร	จังหวัดสมุทรสงคราม	และจังหวัดเพชรบุรี

รายงานประจำาปี ๒๕๖๒

๔-๕๖



๕.ภารกิจพิเศษ อื่นๆ 

 งานสนับสนุนการเสด็จพระราชดำาเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค		เนื่องในพระราชพิธี

บรมราชาภิเษก	พุทธศักราช	๒๕๖๒		กคม.ศสด.อศ.	สนับสนุนการติดตั้งไฟเลี้ยวและไฟเล็ง	จำานวน	๒๔	จุด	ดำาเนินการ

ตั้งแต่	๘	ส.ค.๖๒		สำาหรับเรือพระราชพิธีงานสนับสนุนการเสด็จพระราชดำาเนินเลียบพระนคร	โดยขบวนพยุหยาตรา

ทางชลมารค		เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	พุทธศักราช	๒๕๖๒		ผลการปฏิบัติงาน		เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

     

ภาพแสดงจุดติดตั้งไฟเล็งบริเวณกลางสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า	และจุดติดตั้งไฟเลี้ยว		ตามจุดที่กำาหนดบริเวณ	๒	ฝั่งแม่นำ้าเจ้าพระยา	
รวมทั้งสิ้น	จำานวน	๒๔	ดวง

รายงานประจำาปี ๒๕๖๒

๔-๕๗



สถานีอุทกศาสตร์สัตหีบ

ผลการปฏิบัติงานที่สำาคัญในรอบป ี 

๑. งานทั่วไป

	 -	ตัดหญ้าตัดต้นไม้กิ่งไม้รอบ	ๆ	บริเวณสถานีฯ

	 -	ดูแลความสะอาดรอบ	ๆ	สถานีฯ

	 -	นำาเครื่องยนต์เรือโถงใหม่มาติดตั้ง

	 -	ฝึกดับเพลิงทุกวันพุธ

	 -	แถวจ่ายงานทุกวัน	และในวันพฤหัสบดี	กำาลังพลทุกนายผลัดเปลี่ยนกันส่งแถว	ฝึกการสั่งแถวและท่าทาง

ความเป็นทหาร

	 -	เวรต้องไปวิดนำ้าออกจากเรือโถงในวันฝนตกทุกครั้ง

	 -	ทำาความสะอาดเรือประจำาสถานีฯ	

	 -	ปลูกต้นไม้	บริเวณสถานีฯ

จนท.กำาลังทาสีอาคาร	สอส.ศสด.อศ.

๒. งานด้านสมุทรศาสตร์

	 -	ตรวจอุณหภูมินำ้าทะเล	ที่สถานีนำ้าท่าเรือแหลมเทียน	วันละ	๒	ครั้ง

	 -	สถานีวัดระดับนำ้า	แบบกระดาษกราฟ	ของ	กมศ.ได้รื้อถอน	เหลือติดตั้งแบบดิจิทัล

	 -	ในฤดูนำ้าเหนือหลากต้องถอดเลขนำ้ารายชั่วโมงส่ง	กมศ.อศ.	เวลา	๐๗๐๐	และ	๑๔๐๐	ทุกวัน

	 -	หยั่งนำ้าท่าเรือแหลมเทียน	จำานวน	๑๒๐	จุด	ส่งให้	กมศ.อศ.	ของทุกเดือน	

	 -	ตรวจลักษณะอุตุนิยมวิทยา	คลื่น	ทิศทางและความเร็วลมวันละ	๒	ครั้ง

	 -	ให้การสนับสนุนเบิกเปลี่ยนแผนที่และบรรณสารการเดินเรือให้กับหน่วยเรือต่าง	ๆ

	 -	จำาหน่ายแผนที่และบรรณสารการเดินเรือให้แก่บุคคลภายนอก

	 -	เบิกและจำาหน่ายแผนที่และบรรณาสารการเดินเรือให้แก่	เรือใน	ทร.และหน่วยงานใกล้เคียง															

๓. งานด้านเครื่องหมายทางเรือ

 -	สถานีอุทกศาสตร์สัตหีบ	รับผิดชอบ	กระโจมไฟ	๙	แห่ง	ทุ่นไฟ	๒๔	ทุ่น	และไฟหลักนำา	๒	หลัก	รวม	๓๕	แห่ง

	 -	ตรวจสอบซ่อมบำารุงเครื่องหมายทางเรือและตรวจตราที่ดิน	ทร.ที่อยู่ในความรับผิดชอบทุกเดือน

	 -	กระโจมไฟในความรับผิดชอบ	จำานวน	๙	แห่ง	โครงสร้างแข็งแรง	ติดปกติ	สามารถใช้ราชการได้

	 -	ทุ่นไฟในความรับผิดชอบ	จำานวน	๒๔	ทุ่น	โครงสร้างแข็งแรง	ติดปกติ	สามารถใช้ราชการได้

	 -	ไฟหลักนำา	๒		หลัก	โครงสร้างแข็งแรง	ติดปกติ	สามารถใช้ราชการได้

	 -	ตรวจตราดูแลที่ดิน	ทร.ในเขตรับผิดชอบ	ปัจจุบันไม่มีผู้ใดบุกรุก

	 -	ระบบ	AIS	สามารถใช้ราชการได้
รายงานประจำาปี ๒๕๖๒

๔-๕๘



 -	ระบบ	Internet	เชื่อมต่อ	AIS	สถานีอุทกศาสตร์สัตหีบ	กับ	ศูนย์สนับสนุนข้อมูลการแจ้งเตือนภัย	ศบภ.ทร. 
สามารถใช้ราชการได้
	 -	เรือยนต์ประจำาสถานีฯ	จำานวน	๒	ลำา	สามารถใช้ราชการได้
	 -	ขูดเพรียงเรือโถงประจำาสถานีฯ	๓	เดือน/ครั้ง
	 -	ซ่อมทำาทุ่นไฟปากร่องท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ	(จุกเสม็ด)	จำานวน	๓	ครั้ง
	 -	 ดำาเนินการซ่อมทำากระโจมไฟกรมหลวงชุมพรฯ	 ๕	 ครั้ง	 เนื่องมาจากกระแสไฟฟ้าตกและเกิดจากฟ้าผ่า	
สามารถดำาเนินการซ่อมทำาได้ทุกครั้งและใช้ราชการได้ปกติ
๔. งานซ่อมบำารุงกระโจมไฟและทุ่นไฟ
 - วันที่	๑๖	ม.ค.๖๒	เจ้าหน้าที่	สอส.ศสด.อศ.	ไปถอดถอนระบบตะเกียงและระบบ	AIS	มาเก็บไว้ที่	สอส.ศสด.
อศ.	และแจ้ง	กบด.ศสด.อศ.	ให้ออก	ปชร.ดับไฟ	กระโจมไฟรางเกวียน	เรียบร้อยแล้ว
	 -	วันที่	๒๐	ม.ค.๖๒	บริษัท	กานต์มณีเน็ตเวิร์ค	จำากัด	เข้าดำาเนินการซ่อมแซมกระโจมไฟรางเกวียน
	 -	วันที่	๒๗	ก.พ.๖๒	เจ้าหน้าที่บริษัทฯ	เทปูนชั้นบนสุดฐานวางตะเกียง	
	 -	วันที่	๖	ก.พ.๖๒	จนท.AIS	กคม.ศสด.อศ.นำา	Base	Station	ของระบบ	AIS	มาเปลี่ยนใหม่และปรับแต่ง	
จูนเครื่อง	สามารถใช้ราชการได้
 -	วันที่	๒๐	ก.พ.๖๒	ไฟหลักนำาหมายเลข	๑	ไฟดับ	เนื่องจากแบตเตอรี่เสื่อม	ดำาเนินการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่	
สามารถใช้ราชการได้
	 -	ไฟหลักนำาหมายเลข	๒	ไฟดับ		เนื่องจากเจ้าหน้าที่	กคม.ศสด.อศ.		ถอดถอนระบบตะเกียงออกทั้งหมด	
เพื่อย้ายหลักนำาหมายเลข	๒	ไปสร้างที่ใหม่
	 -	วันที่	๒๒,	๒๗	ก.พ.๖๒	และ	๔	มี.ค.๖๒	กระโจมไฟชุมพรเขตอุดมศักดิ์	ดับ	๓	ครั้ง	เนื่องจากกระแสไฟฟ้า	
ฐท.สส.ไม่คงที่ทำาให้	เซฟตี้คัท	ตัดตลอดเวลา	ปัจจุบันกระโจมไฟชุมพรฯ	ไฟติด	สามารถใช้ราชการได้
 - วันที่	๑๔	มี.ค.๖๒	ร.อ.สมาน	เม็งเกตุ	และ	เจ้าหน้าที่	ชย.ทร.ไปตรวจรับการก่อสร้างกระโจมไฟเกาะรางเกวียน
รอบที่	๑
	 -	 วันที่	๒๐	ก.พ.๖๒	 ไฟหลักนำาหมายเลข	๑	 ไฟดับ	 เนื่องจากแบตเตอรี่เสื่อม	ดำาเนินการเปลี่ยนแบตเตอรี่
ใหม่	สามารถใช้ราชการได้ถึง	๓	มี.ค.๖๒	และดับอีกครั้ง	ตรวจสอบพบแบตเตอรี่	Charger	เสีย	ต่อตรงเข้าแบตเตอรี่	
สามารถใช้ราชการได้ถึงปัจจุบัน
 - วันที่	๓	มี.ค.๖๒	กระโจมไฟชุมพรเขตอุดมศักดิ์ดับ	เนื่องจากเซฟตี้คัท	ตัดตลอด	ตรวจสอบพบว่าเซฟตี้คัทเสีย 
ทำาการเปลี่ยนเซฟตี้คัทใหม่	สามารถใช้ราชการได้
	 -	วันที่	๖	มี.ค.๖๒	เจ้าหน้าที่	สอส.ศสด.อศ.	ดำาเนินการถอดเหล็กผูกธงราว	เก็บไว้ที่	สอส.ศสด.อศ.	เนื่องจาก
พบว่าเหล็กดังกล่าวที่อยู่บนกระโจมไฟผุกร่อน	อาจก่อให้เกิดอันตรายร่วงหล่นใส่ผู้คนที่ขึ้นไปสักการะศาล			พล.ร.อ.
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์	กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์	และเที่ยวชมวิวบนเขากรมหลวงฯ
 - วันที่		๒๔	เม.ย.๖๒	กระโจมไฟชุมพรฯ	ดับลง	เนื่องจาก	หลอดไฟแสงสว่าง	๒๒๐	โวลท์	๒๐๐๐	วัตต์	ชำารุด 
เปลี่ยนหลอดใหม่	สามารถใช้ราชการได้
	 -	วันที่	๑๒	พ.ค.๖๒	กระโจมไฟชุมพรฯ	ไฟดับ	เนื่องจากฟ้าผ่าบริเวณใกล้เคียงทำาให้สายไฟชำารุดและลัดวงจร	
ได้ดำาเนินการแก้ไข	ปัจจุบันสามารถใช้ราชการได้
	 -	วันที่	๑๗	พ.ค.๖๒	ตะเกียงทุ่นไฟปากร่องท่าเรือจุกเสม็ดดับเปลี่ยนแบตเตอรี่	สามารถใช้ราชการได้
 - วันที่	๑๒	มิ.ย.๖๒	ระบบ	AIS	ไม่ส่งข้อมูลไป	ศปก.อศ.ตรวจสอบแก้ไข	สามารถใช้ราชการได้
 - วันที่	๑	ก.ค.๖๒	เจ้าหน้าที่บริษัท	CJ	Combine	มาสำารวจพื้นที่	กระโจมไฟชุมพรเขตอุดมศักดิ	์เพื่อทำาเรื่อง

ประมาณการราคา	ติดตั้งสายล่อฟ้า
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 -	วันที่	๒๐	ก.ค.๖๒		เจ้าหน้าที่สื่อสาร	เลื่อนเสาอากาศ	AIS		ให้ตำ่าลงกว่าเดิมประมาณ		๒	เมตร		เพื่อติดตั้ง

เสาอากาศ	Point	Link	ที่ยอดเสา	ปัจจุบันระบบ	AIS	สามารถใช้ราชการได้	ปกติ

	 -	วันที่	๓๑	ก.ค.๖๒	ระบบ	AIS	ไม่ส่งข้อมูลไป	ศปก.อศ.ได้ตรวจสอบพบว่า	ROUTER	ทำางานขัดข้อง	จึงได้

ทำาการรีเซ็ต	ปัจจุบันสามารถใช้ราชการได้

	 -	วันที่	๓๐	-	๓๑	ก.ค.	และ	๑	ส.ค.๖๒	กระโจมไฟชุมพรฯ	ดับ	๓	วัน	เนื่องจากพายุลมแรงมาก	เจ้าหน้าที่ไฟ

ฟ้าทำาการดับไฟฟ้า	ปัจจุบันกระโจมไฟชุมพรฯ	ไฟติดปกติ

	 -	วันที่	๒๗	ส.ค.๖๒	ทำาความสะอาดซ่อมบำารุงรักษากระโจมไฟชุมพรฯ	ตามวงรอบ

 -	เตรียมความพร้อมตะเกียงกระโจมไฟรางเกวียน	เพื่อนำาไปติดตั้ง	เดือน	ก.ย.๖๒	เนื่องจากช่วงเดือน	ส.ค.๖๒ 

คลื่นลมแรงมาก

	 -	วันที่	๒๘	ส.ค.๖๒	เจ้าหน้าที่	สอส.ศสด.อศ.	ร่วมกับ	เจ้าหน้าที่	กบด.ศสด.อศ.	รื้อถอนเครื่องหาตำาบลที่เรือ

ดาวเทียม	JMC-20MAX	เนื่องจากชำารุดและติดตั้ง	DGPS	ตราอักษร	KODEN	และต่อสายสัญญาณเข้าระบบ	OPEN	

CPN	ของ	ร.ล.จวง	สามารถใช้ราชการได้

 -	วันที่	๑๗	ก.ย.๖๒	เจ้าหน้าที่	สอส.ศสด.อศ.	ร่วมกับ	เจ้าหน้าที่	กคม.ศสด.อศ.	ไปติดตั้งตะเกียงกระโจมไฟ

เกาะรางเกวียน	สามารถใช้ราชการได้

 - วันที่	๑๘	ก.ย.๖๒	เจ้าหน้าที่	สอส.ศสด.อศ.	ร่วมกับ	เจ้าหน้าที่	กคม.ศสด.อศ.	ไปแก้ไขระบบขับเลนซ์ตะเกียง

กระโจมไฟเกาะจวง	สามารถใช้ราชการได้	แต่ปัจจุบันยังขัดข้อง	ไฟติดนิ่งแต่ไม่เลนซ์ไม่หมุน

	 -	วันที่	๑๘	ก.ย.๖๒	เจ้าหน้าที่	สอส.ศสด.อศ.	ไปซ่อมตะเกียงทุ่นปากร่องท่าเรือจุกเสม็ด	เนื่องจากแบตเตอรี่

ไม่มีไฟ	เปลี่ยนแบตฯ	สามารถใช้ราชการได้

	 -	วันที่	๑๙	ก.ย.๖๒	เจ้าหน้าที่	สอส.ศสด.อศ.	ไฟซ่อมทำาหลักนำาหมายเลข	๑	ท่าเรือจุกเสม็ด	ไฟดับเนื่องจาก

แบตเตอรี่	ไฟไม่ได้	๑๒	โวทล์	เปลี่ยนแบตฯ	ใหม่	สามารถใช้ราชการได้

	 -	วันที่	๓๐	ก.ย.๖๒	ซ่อมระบบตะเกียงกระโจมไฟชุมพรฯ	ไฟดับ	เนื่องจากฟ้าผ่าบริเวณใกล้เคียงตรวจพบว่า

ฟิวส์ขาด	ไดโอดชอร์ต	รีเลย์ไหม้	ทำาการเปลี่ยนใหม่สามารถใช้ราชการได้

๕. งานตรวจที่ดิน ทร. ที่อยู่ในความรับผิดชอบ

	 จำานวน	๖	แห่ง	กระโจมไฟรางเกวียน	กระโจมไฟขี้เสื้อ	กระโจมไฟชุมพรเขตอุดมศักดิ์	กระโจมไฟเกาะจระเข้	

กระโจมไฟหินจุฬา	กระโจมไฟเกาะจวง	ไม่มีผู้บุกรุก

๖. งานด้านเครื่องหมายทางเรือ

 ซ่อมระบบตะเกียงกระโจมไฟชุมพรฯ	ไฟดับเนื่องจากฟ้าผ่าบริเวณใกล้เคียงตรวจพบว่าฟิวส์ขาด	ไดโอดชอร์ต 

รีเลย์ไหม้	ทำาการเปลี่ยนใหม่สามารถใช้ราชการได้	
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ปรับปรุงระบบตะเกียงกระโจมไฟเกาะจวง	จากเลนส์นิ่งให้เป็นระบบเลนส์หมุน

   

 

นำาตะเกียงไปติดตั้งกระโจมไฟเกาะรางเกวียนหลังจากที่บริษัทฯ	สร้างกระโจมไฟหลังใหม่เสร็จเรียบร้อย	สามารถใช้ราชการได้

   

ซ่อมตะเกียงทุ่นปากร่องท่าเรือจุกเสม็ด

 สถานะเครื่องหมายทางเรือ ปี ๖๒

        รายการ       จำานวน           สถานะ

 กระโจมไฟ		 	 	 	 ๙	แห่ง			 	 	 สามารถใช้ราชการได้ 
	 ทุ่นไฟ		 	 	 	 	 ๒๔	ทุ่น			 	 	 สามารถใช้ราชการได้
	 ไฟหลักนำา		 	 	 	 ๒	หลัก			 	 	 สามารถใช้ราชการได้
	 ระบบ	AIS		 	 	 	 ๑	ระบบ		 	 	 สามารถใช้ราชการได้
	 ระบบ	Internet				 	 	 ๑	ระบบ		 	 	 สามารถใช้ราชการได้
	 เรือยนต์ประจำาสถานี		 	 	 ๒	ลำา		 	 	 	 สามารถใช้ราชการได้
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๗. งานบริการการเดินเรือ

	 -	วันที่	๒๑	ม.ค.๖๒	สอส.ศสด.อศ.	ร่วมกับ	กบด.ศสด.อศ.	ติดตั้งเครื่องวัดทิศทางและความเร็วลม	ให้กับ	

ร.ล.กระบุรี	สามารถใช้ราชการได้

	 -	 ๒๔	 ม.ค.๖๒	 สอส.ศสด.อศ.	 ร่วมกับ	 กบด.ศสด.อศ.	 ติดตั้งเข็มทิศเรือนเอกแบบมีรีเฟล็กเตอร์	 ให้กับ	

ร.ล.กระบุรี	สามารถใช้ราชการได้	

	 -	๒๔	ม.ค.๖๒	สอส.ศสด.อศ.	ร่วมกับ	กบด.ศสด.อศ.	เปลี่ยนเครื่องหาที่เรือด้วยดาวเทียมให้แก่	เรือ	ต.๘๑	

สามารถใช้ราชการได้

	 -	๒๔	ม.ค.๖๒	สอส.ศสด.อศ.	ร่วมกับ	กบด.ศสด.อศ.	แก้เข็มทิศให้	ร.ล.อ่างทอง	สามารถใช้ราชการได้

	 -	๔	ก.พ.๖๒	สอส.ศสด.อศ.	ร่วมกับ	กบด.ศสด.อศ.	ติดตั้งเครื่องรับข้อมูลข่าวอากาศและเครื่องรับประกาศ

ชาวเรืออัตโนมัติ	ให้กับ	ร.ล.ท้ายเหมือง	สามารถใช้ราชการได้

	 -	๕	ก.พ.๖๒	สอส.ศสด.อศ.	ร่วมกับ	กบด.ศสด.อศ.	ติดตั้งเครื่องวัดทิศทางและความเร็วลม	GPS	เครื่องรับ

ข้อมูลข่าวอากาศและเครื่องรับประกาศชาวเรืออัตโนมัต	ให้กับ	ร.ล.กระบุรี	เนื่องจากเรือซ่อมเสร็จแล้ว

	 -	๒๘	ก.พ.๖๒	สอส.ศสด.อศ.	ร่วมกับ	กบด.ศสด.อศ.	ติดตั้ง	GPS	ตราอักษร	SAAB	เข้าระบบอำานวยการรบ
ให้แก่	ร.ล.คลองใหญ่	สามารถใช้ราชการได้
 -	๑๕	ก.พ.๖๒	ผอ.กบ.ฐท.สส.	มาตรวจสถานที่ทำางานเนื่องจาก	ตึก	บก.ฐท.สส.	จะทำาการรื้อถอนและสร้างใหม ่
จึงขอใช้ห้องของ	สอส.ศสด.อศ.	จำานวน	๑๐	ห้อง	(ชั้นบน	๘	ห้อง	ชั้นล่าง	๒	ห้อง)	และจะเข้าปรับปรุงประมาณ	พ.ค.	
หรือ	มิ.ย.๖๒	โดยจะมีหนังสือแจ้ง	อศ.ต่อไป
	 -	เดือน	มี.ค.๖๒	ไม่มีเรือใน	ฐท.สส.ร้องขอให้ไปดำาเนินการซ่อมทำา
	 -	๑๘	เม.ย.๖๒	สอส.ศสด.อศ.	ไปตรวจเครื่องมือเดินเรือ	ของ	ร.ล.จุฬา		เครื่องประกาศชาวเรือ	เปิดเครื่อง
ไฟฟ้าไม่เข้าเครื่อง	ตรวจสอบพบว่า	สาย	Power	Supply	ขาดใน	เชื่อมต่อใหม่	สามารถใช้ราชการได้
	 -	๑๘	เม.ย.๖๒	สอส.ศสด.อศ.	ไปตรวจเครื่องมือเดินเรือ	ของ	ร.ล.ราชฤทธิ์	เครื่องวัดทิศทางและความเร็วลม
ไม่ทำางาน	ตรวจพบว่า	หนูกัดสายไฟ	ทำาการตัดต่อเรียบร้อยสามารถใช้ราชการได้
	 -	๑๘	เม.ย.๖๒	สอส.ศสด.อศ.	ไปตรวจเครื่องมือเดินเรือ	ของ	ร.ล.ราชฤทธิ์	พบว่า	เครื่องรับประกาศชาวเรือ
อัตโนมัติไม่ต่อสายไฟฟ้าเข้า	Power	Supply	ต่อสายเข้าใหม่สามารถใช้ราชการได้
	 -	 ๑๘	 เม.ย.๖๒	 สอส.ศสด.อศ.	 ไปตรวจเครื่องมือเดินเรือ	 ของ	 ร.ล.ราชฤทธิ์	 พบว่า	 เครื่องรับข่าวอากาศ
อัตโนมัติกระดาษติดขัดภายใน	ทำาการแก้ไขสามารถใช้ราชการได้
	 -	 ๒๐	 เม.ย.๖๒	 สอส.ศสด.อศ.	 ไปตรวจเครื่องมือเดินเรือ	 ของ	 ร.ล.วังในพบว่า	 เครื่องหาตำาบลที่เรือด้วย
ดาวเทียมเรือปรับปรุงสะพานเดินเรือถอดเครื่อง	GPS	รุ่น	 20MAX	ออก	ต่อ	Power	Supply	 เข้าใหม่	 สามารถใช้
ราชการได้
	 -	 ๒๑	 เม.ย.๖๒	 สอส.ศสด.อศ.	 ไปตรวจเครื่องมือเดินเรือ	 ของ	 ร.ล.ตากสิน	 พบว่า	 เครื่องรับข่าวอากาศ
อัตโนมัติรุ่น	FAX-408	รับข่าวไม่ได้	แจ้ง	กบด.ศสด.อศ.	เรียบร้อยแล้ว	กบด.ศสด.อศ.	แจ้งว่า	จะเปลี่ยนเครื่องให้ใหม่	
เมื่อเรือไปจอดเทียบท่าที่	รร.นร.

	 -	๓๐	เม.ย.๖๒	สอส.ศสด.อศ.	ร่วมกับ	กบด.ศสด.อศ.	ต่อสายสัญญาณล็อกและไยโร	เข้าเครื่องวัดทิศทาง
และความเร็วลมให้กับ	ร.ล.สุโขทัย	เพื่ออ่านทิศทางและความเร็วลมจริง	สามารถใช้ราชการได้
	 -	๒๘	พ.ค.๖๒	สอส.ศสด.อศ.	ติดตั้งจอแสดงผลเครื่อง	AIRMA	ให้กับ	เรือ	ต.๙๙๕	สามารถใช้ราชการได้
	 -	สอส.ศสด.อศ.		นำาบารอมิเตอร์ของ	ร.ล.ภูมิพลฯ		ส่งให้	กบด.ศสด.อศ.		ตรวจสอบซ่อมทำาเรียบร้อยแล้ว

และรับของกลับมา	สอส.ศสด.อศ.	แจ้งให้เรือฯ	มารับต่อไป

	 -	สอส.ศสด.อศ.		นำานาฬิกาของ	ร.ล.รัตนโกสินทร์		ส่งให้	กบด.ศสด.อศ.		ตรวจสอบซ่อมทำาเรียบร้อยแล้ว

และรับของกลับมา	สอส.ศสด.อศ.	แจ้งให้เรือฯ	มารับต่อไป



	 -	 สอส.ศสด.อศ.นำาเทอร์โมมิเตอร์	 ตุ้มแห้ง-ตุ้มเปียก	 ของ	 ร.ล.สิมิลัน	 ส่งให้	 กบด.ศสด.อศ.ตรวจสอบและ

ดำาเนินการแก้ไข

	 -	๒๐	มิ.ย.๖๒	สอส.ศสด.อศ.ติดตั้งเข็มทิศแบบตั้งโต๊ะให้กับ	ร.ล.ชลบุรี	สามารถใช้ราชการได้

	 -	๒๐	มิ.ย.๖๒	สอส.ศสด.อศ.สอดแก้เข็มทิศให้กับ	ร.ล.ชลบุรี	สามารถใช้ราชการได้

	 -	๑	ก.ค.๖๒	กบด.ศสด.อศ.นำาเครื่องมือเดินเรือ	จำานวน	๕	เครื่อง	ได้แก่	เครื่องวัดทิศทางและความเร็วลม	

เครื่องรับข่าวอากาศฯ	เครื่องรับประกาศชาวเรือฯ	เครื่อง	GPS	และเครื่อง	DGPS	ติดตั้งที่	สอส.ศสด.อศ.เพื่อให้	สอส.

ศสด.อศ.	ไว้ศึกษาฝึกงาน	ต่อไป

	 -	๒	ก.ค.๖๒	เจ้าหน้าที่ข่าวสารฯ	กบด.ศสด.อศ.นำาแผนที่มาส่ง	จำานวน	๒	ระวางและตรวจคลังแผนที่ของ	

สอส.ศสด.อศ.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

	 -	ร.ล.สัตหีบ	ขอเบิกเปลี่ยนไม้บรรทัดขนาน	ปากคีบ	ฉากสามเหลี่ยม	กล้องสองตา	กล้องวัดระยะทาง	สอส.

ศสด.อศ.รับเรื่องรับของ	นำาไปเบิกที่คลัง	กบด.ศสด.อศ.	และนำากลับมาให้เรือ

	 -	เดือน	ก.ค.๖๒	ไม่มีเรือในท่าเรือแหลมเทียนและท่าเรือจุกเสม็ด	ร้องขอให้ไปซ่อมทำาอุปกรณ์การเดินเรือ

	 -	 ๘	 ส.ค.๖๒	 สอส.ศสด.อศ.	 ร่วมกับ	 กบด.ศสด.อศ.	 ติดตั้งเครื่องรับข่าวอากาศ	 (FAX)	 ให้กับ	 ร.ล.ชลบุรี	

สามารถใช้ราชการได้

	 -	๘	ส.ค.๖๒	DGPS	ของเรือ	ต.๙๖	รับพิกัดตำาบลที่ไม่ได้	สอส.ศสด.อศ.	ร่วมกับ	กบด.ศสด.อศ.	ตรวจพบว่า

สายสัญญาณขาด	ดำาเนินการเปลี่ยนใหม่สามารถใช้ราชการได้

 - ๒๐	ส.ค.๖๒		เทอร์โมมิเตอร์ตุ้มแห้ง-ตุ้มเปียก	ของ	ร.ล.จักรีฯ	ชำารุด	ร.ล.จักรีฯ	ทำาเรื่องขอเบิกเปลี่ยนผ่าน 

สอส.ศสด.อศ.	และ	สอส.ศสด.อศ.	นำาไปเบิกเปลี่ยน	กบด.ศศด.อศ.	และนำาส่งคืน	ร.ล.จักรีฯ

	 -	๒๘	ส.ค.๖๒	สอส.ศสด.อศ.	ร่วมกับ	กบด.ศสด.อศ.	รื้อถอนเครื่องหาตำาบลที่เรือดาวเทียม	JMC-20MAX	

เนื่องจากชำารุดและติดตั้ง	 DGPS	 ตราอักษร	 KODEN	 และต่อสายสัญญาณเข้าระบบ	 OPEN	 CPN	 ของ	 ร.ล.จวง	

สามารถใช้ราชการได้

	 -	๑	ต.ค.๖๒	สอส.ศสด.อศ.	ติดตั้งเครื่องหาที่เรือด้วยดาวเทียม	ให้กับ	เรือ	ต.๒๕๕	สามารถใช้ราชการได้

	 -	๘	ต.ค.๖๒	ซ่อมทำาเครื่องวัดทิศทางและความเร็วลมให้กับ	ร.ล.ปิ่นเกล้า	เนื่องจากใบพัดหลุดหาย	ทำาการ

เปลี่ยนเซนเซอร์ใหม่	สามารถใช้ราชการได้

	 -	๑๐	ก.ย.๖๒		สอส.ศสด.อศ.	ร่วมกับ	กบด.ศสด.อศ.		ไปตรวจสอบการสอดแก้เข็มทิศเรือนเอกของบริษัท	

ซึ่งสอดแก้ให้กับ	ร.ล.ประจวบฯ

 - 	๒๔	ต.ค.๖๒	สอส.ศสด.อศ.	ตรวจสอบเคร่ืองตรวจอากาศอัตโนมัติท่ีเข้าระบบควบคุมการยิงของ	ร.ล.นเรศวร	

พบว่าสายสัญญาณบนเสาขาดเน่ืองจากสลิงธงราวบาด	ให้ช่างอิเล็กทรอนิกส์ประจำาเรือต่อสาย	แล้วแจ้งให้	สอส.ศสด.อศ.	ทราบ

	 -	๑๐	ก.ย.๖๒		สอส.ศสด.อศ.	ร่วมกับ	กบด.ศสด.อศ.		ไปตรวจสอบการสอดแก้เข็มทิศเรือนเอกของบริษัท	

ซึ่งสอดแก้ให้กับ	ร.ล.ประจวบคีรีขันธ์

รายงานประจำาปี ๒๕๖๒
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	 -	๘	ต.ค.๖๒	ซ่อมทำาเครื่องวัดทิศทางและความเร็วลมให้กับ	ร.ล.ปิ่นเกล้า	เนื่องจากใบพัดหลุดหาย	เปลี่ยน

เซนเซอร์ใหม่	สามารถใช้ราชการได้

 -		๒๔	ต.ค.๖๒	สอส.ศสด.อศ.	ตรวจสอบเครื่องตรวจอากาศอัตโนมัติที่เข้าระบบควบคุมการยิงของ	ร.ล.นเรศวร 

พบว่าสายสัญญาณบนเสาขาดเนื่องจากสลิงธงราวบาด	ให้ช่างอิเล็กทรอนิกส์ประจำาเรือต่อสาย	แล้วแจ้งให้	สอส.ฯ	ทราบ

รายงานประจำาปี ๒๕๖๒
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สถานีอุทกศาสตร์หัวหิน

ผลการปฏิบัติงานที่สำาคัญในรอบป ี 
๑. งานด้านกำาลังพล
	 -	แถวอบรมเรื่องระเบียบวินัยฝึกบุคคลท่ามือเปล่าในวันพฤหัสบดีและจ่ายงานทุกวัน
๒. งานด้านสมุทรศาสตร์
	 -	สเก็ตภาพชายหาด	เดือนละ	๑	ครั้ง	ตรวจคลื่น	วันละ	๒	เวลา	(เวลา	๐๗๐๐	และ	๑๓๐๐)	ข้อมูลที่ได้ส่งให้
กองสมุทรศาสตร์		ไว้เป็นหลักฐานและเพื่อให้ประโยชน์ในทางราชการ
๓. งานด้านอุตุนิยมวิทยา
	 -	ตรวจลักษณะอุตุนิยมวิทยาวันละ	๒		ครั้ง	(เวลา	๐๗๐๐	และ	๑๓๐๐)	รวบรวมข้อมูลลักษณะอุตุนิยมวิทยา	
ส่งให้กองอุตุนิยมวิทยาไว้เป็นหลักฐานและเพื่อใช้ประโยชน์ของทางราชการ
๔. งานด้านบริการ  
 -	เบิกจ่ายแผนที่และบรรณสารการเดินเรือ	ให้กับหน่วยเรือ	และจำาหน่ายให้ประชาชนทั่วไป	ตั้งแต่	ต.ค.๖๑	-	
ก.ย.๖๒	ดังนี้	
	 -	จำาหน่ายแผนที่เดินเรือไทย	จำานวน		๒๗		แผ่น		เป็นเงิน			๑๐,๘๐๐		บาท
	 -	จำาหน่ายบรรณสารการเดินเรือไทยให้กับประชาชนทั่วไป	จำานวน	๑๘	เล่ม	เป็นเงิน	๒,๗๐๐		บาท		จำาหน่าย	
เครื่องหมายและอักษรย่อ	จำานวน	๑	เล่ม	๓๕๐	บาท	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๑๓,๘๕๐		บาท
	 -	ตรวจสอบการทำางานระบบควบคุมติดตามระยะไกลและสารสนเทศเครื่องหมายทางเรือทุกวัน                         
	 -	เปิดระบบวิทยุเพื่อการหาตำาบลที่หลังสวน	(DGPS)	ตรวจสอบระบบการ	รับ	–	ส่ง	สัญญาณทุกวัน			

๕. งานตรวจตราดูแลที่ดินและตรวจซ่อมบำารุงเครื่องหมายทางเรือ
	 -	ขออนุมัติลงคำาสั่งไปปฏิบัติราชการตรวจตราดูแลที่ดินและตรวจซ่อมเครื่องหมายทางเรือ	ทุกเดือน	จำานวน	
๑๑	ครั้ง			มีเครื่องหมายทางเรือในความดูแล	คือ	กระโจมไฟหินโค่ง	กระโจมไฟวชิรปภา	(เขาตะเกียบ)	กระโจมไฟ
วชิรรุ่งโรจน์	(เกาะแรด)		กระโจมไฟเกาะสัตกูด		กระโจมไฟแหลมแม่รำาพึง		กระโจมไฟเกาะรางบรรทัด		กระโจมไฟ
ปากนำ้าตะโก	 	 และทุ่นไฟจำานวน	 ๗	 ทุ่น	 คือ	 ทุ่นไฟบริเวณวังไกลกังวล	 จำานวน	 ๔	 ทุ่น	 ทุ่นไฟหลังสวนเหนือ	 ทุ่นไฟ
หลังสวนใต้	และทุ่นไฟหินกลางอ่าว	จำานวน	๓	ทุ่น

รายงานประจำาปี ๒๕๖๒
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๖. งานด้านการบริการอาคารสวัสดิการ กรมอุทกศาสตร์ 
	 -	มีรายได้จากการบริการห้องพักอาคารสวัสดิการกรมอุทกศาสตร์	ตั้งแต่	ต.ค.๖๑	ถึง	ก.ย.๖๒		รายได้ทั้งหมด		
๔๘๔,๗๘๐	บาท	(สี่แสนแปดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)		ค่าใช้จ่ายประจำาสถานี		เป็นเงิน		๒๐๘,๔๗๘	บาท		
(สองแสนแปดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน)	 	 คงเหลือเงินส่ง	 ศสด.อศ.	 เป็นเงินทั้งสิ้น	 จำานวน	 	 ๒๗๖,๓๐๒	 บาท		
(สองแสนเจ็ดหมื่นหกพันสามร้อยสองบาทถ้วน)

๗. งานด้านพัฒนา
	 -	ตรวจซ่อมบำารุงกระโจมไฟ	ปีละ	๑๑	ครั้ง	ไฟติด	สภาพโครงสร้างดี	ใช้ราชการปกติ	ตรวจซ่อมบำารุงทุ่นไฟ
บริเวณวังไกลกังวล	จำานวน	๔	ทุ่น	ปีละ	๖	ครั้ง	ไฟติดปกติ	ตัวทุ่น	สภาพดี	ตำาบลที่คงเดิม								

                                                                       
รายงานประจำาปี ๒๕๖๒
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	 -	ขอรับการสนับสนุนรถตักดิน	(แบล็คโฮล)		รถบรรทุกขนาดกลาง	จากเทศบาลเมืองหัวหิน	ขนย้ายต้นไม้ที่
ตายและทรุดโทรม	บริเวณสนามเสาธง	จำานวน	๓	ต้น	และตอไม้เก่าข้างสำานักงาน	ฯ	ออกนอกพื้นที่
	 -	เมื่อ	๒	มิ.ย.๖๒		สอห.ฯ		มีหนังสือถึงเทศบาลเมืองหัวหิน		ขอรับการสนับสนุนรถบรรทุก	(เคี๊ยบ)		ขนย้าย
ทุ่นไฟหมายเลข	๒			และประสานองค์การสะพานปลาที่ดูแลท่าเทียบเรือประมงหัวหิน			อำานวยความสะดวกให้เปิด
ที่ปิดกั้นทางเข้าสะพาน		เพื่อนำารถขนย้ายทุ่นไปลงที่ปลายสะพานรอการประกอบตัวทุ่น
 - รถชานตำ่า	นำาตุ้มปูนผูกมัดด้วยบอลลูน	ขนาด	๑,๐๐๐	กก.	พร้อมตัวทุ่นไฟบริเวณวังไกลกังวล	หมายเลข	๒ 
ปล่อยลงนำ้าบริเวณข้างสะพานปลา	 พร้อมนำาเรือประมงในท้องถิ่น	 ลากจูงตัวทุ่น	 	 และตุ้มปูน	 นำาไปวางตำาบลที่เดิม	
พร้อมติดตั้งตะเกียงแสงสว่างทดสอบการทำางาน	ใช้ราชการปกติ

 -	นำ้ารั่วจากห้องพักเจ้าหน้าที่	ห้อง	๒๑๕	และ	๒๑๖	อาคารสำานักงาน	ทำาให้ฝ้าเพดานทำาด้วยแผ่นสมาร์ทบอร์ด
ชำารุด	กำาลังพล	สอห.ศสด.ศสด.อศ.	ทำาการรื้อและซ่อมทำาระบบท่อนำ้าทิ้งที่นำ้ารั่วซึม	พร้อมเปลี่ยนแผ่นฝ้าสมาร์บอร์ด
ใหม่	ใช้ราชการปกติ

	 -	 เมื่อ	 ๒๖	 ก.ค.๖๒	 น.ท.จำาลอง	 สุขผล	 ได้ประสาน	 	 แผนกคลังวิทยาศาสตร์	 วศ.ทร.	 ขอส่งคืนและเบิก	
เครื่องดับเพลิงทดแทนของเดิมที่ชำารุด	เพื่อไว้ใช้ราชการที่	สอห.ศสด.อศ.	จำานวน	๑๙	เครื่อง	และ	เมื่อ	๑๔	ส.ค.๖๒	
ร.ต.กรีฑา	ศรีรอด	(วศ.ทร.)	หน.ชุดฯ	และคณะ		จำานวน	๖	นาย		มาตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงที่อาคารนาวีภิรมย์	
ขอรับการสนับสนุนเขียนหมายเลขพัสดุ	จำานวน	๑๙	เครื่อง	และ	เติมนำ้ายาเคมี	Co

2
	จำานวน		๑	เครื่อง	พร้อมตรวจสอบ

สภาพเครื่องดับเพลิงที่เหลือ	จำานวน	๖	เครื่อง	พร้อมใช้ราชการ

รายงานประจำาปี ๒๕๖๒
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๘. งานด้านกิจกรรม
	 -	 หน.สอห.ศสด.อศ.	 เป็นตัวแทนฯ	 เข้าร่วมประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการตามหนังสือเชิญของอำาเภอ
เมืองหัวหิน	 เพื่อหารือข้อราชการ	 เรื่อง	 การบริหารงานอำาเภอเมืองหัวหิน	 เป็นประจำาทุกเดือน	 ณ	 ที่ว่าการอำาเภอ
เมืองหัวหิน
	 -	เมื่อ	๑๑	มิ.ย.๖๒	น.ท.จำาลอง	ฯ	และ	ร.ท.สมบูรณ์ฯ	เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำาหนดและปรับปรุง
พื้นที่เขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล		ณ	ห้องประชุมสิงขร		โดย	นายธีรพันธุ์		นันทกิจ		รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์		เป็นประธานฯ	สรุป	คณะกรรมการกำาหนดและปรับปรุงพื้นที่เขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล	
พิจารณากำาหนดร่างแผนที่เขตการปกครองทางทะเลของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	ไม่มีผู้คัดค้าน	มติที่ประชุมเห็นชอบ
ในการกำาหนดวิธีจัดร่างแผนที่แบ่งเขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล	 ที่กรมอุทกศาสตร์เป็นผู้จัดทำาร่างแผนที่และ
รายงานผลให้	ศสด.อศ.	และ	อศ.	ทราบแล้ว

	 -	 เมื่อ	 ๕	 ธ.ค.๖๑	 กำาลังพล	 สอห.ศสด.อศ.	 จำานวน	๖	นาย	 เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์	 ถวายพานพุ่ม	
ถวายบังคม	 และตักบาตรในตอนเช้า	 เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	
บรมนาถบพิตร	เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ	นายอำาเภอหัวหิน	เป็นประธานฯ		ณ		โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน		ตำาบลหัวหิน  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

	 -	 เมื่อ	 ๑๒	 ม.ค.๖๒	 กำาลังพล	 สอห.ฯ	 ได้เข้าร่วมกับเทศบาลเมืองหัวหิน	 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	 ประจำาปี			
๒๕๖๒	และได้มอบเกียรติบัตร	แก่	สอห.ศสด.อศ.	ณ	สวนหลวงราชินี	๑๙	ไร่		อ.หัวหิน		จ.ประจวบคีรีขันธ์
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 - เมื่อ	๒๕	มิ.ย.๖๒	อำาเภอเมืองหัวหิน	มีหนังสือเชิญข้าราชการ	พนักงานราชการ	ลูกจ้างประจำา	ทุกหน่วยงาน
ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 เข้าอบรมเรื่อง	 สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย	 โดยวิทยากรจาก	 หลักสูตร
จิตอาสา	๙๐๔	รุ่นที่	๒/๖๑		“เป็นเบ้า	เป็น	แม่พิมพ์”		สอห.ศสด.อศ.		ส่งกำาลังพลเข้าร่วมอบรม		จำานวน		๔	นาย	
ณ	หอประชุมศูนย์การทหารราบ	ค่ายธนรัตน์	โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานฯ
	 -	 เมื่อ	๒๘	ก.ค.๖๒	 	กำาลังพล	สอห.ฯ	 เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์	และแสดงคำาสัตย์ปฏิญาณว่าจะเป็น
ข้าราชการที่ดีต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์		ณ		โรงเรียนบ้านหัวหิน	เนื่องในวันพระราชสมภพ	ร.๑๐	โดยมีนายธนนท์ 
พรรพีภาส	นายอำาเภอเมืองหัวหิน	เป็นประธานฯ
 - เม่ือ	 ๒๘	 ก.ค.๖๒	 กำาลังพล	 สอห.ฯ	 เข้าร่วมกับทางอำาเภอเมืองหัวหินพร้อมด้วยข้าราชการและประชาชนพ้ืนท่ี
หัวหิน	ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล	หน้าวังไกลกังวล	และร่วมลงนามถวายพระพร	เนื่องใน
วันพระราชสมภพ	พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	ณ	ศาลาประชาสมาคมวังไกลกังวล	อ.หัวหิน	จว.ประจวบคีรีขันธ์

๙. งานด้านอื่น ๆ
	 -	เมื่อ	๓๑	ต.ค.๖๑		สอห.ฯ		สนับสนุนกำาลังพล		จำานวน	๓	นาย		ช่วยกู้เรือชาวประมงพลิกควำ่า		บริเวณ	
ด้านหน้าสถานี	ฯ		เนื่องจากคลื่นลมแรง	
	 -	เมื่อ	๑๒	ก.พ.๖๒	น.อ.วรุณ	วีระกุล	ผบ.ร.ล.จักรีนฤเบศร	พร้อมกำาลังพล	๔๐	นาย		และกำาลังพล	สอห.
ศสด.อศ.	ร่วมกิจกรรมทำาความสะอาดชายหาด		บริเวณอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์	พร้อมมอบอุปกรณ์
กีฬาให้แก่โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน	 	 โรงเรียนเทศบาลเขาเต่า	 และโรงเรียนเทศบาลบ่อฝ้าย	 มี	 นายนพพร	 วุฒิกุล	
นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน	กล่าวขอบคุณในนามครู	และนักเรียนในเขตเทศบาลหัวหิน
	 -	เมื่อ	๑๖	มี.ค.๖๑	วังไกลกังวลแจ้งว่า	มีแพลอยนำ้าไปติดที่ชายหาดหน้าวังไกลกังวล	ให้	สอห.ฯ			ประสาน
หน่วยที่เกี่ยวข้องไปรับในโอกาสแรก	จนท.วังไกลกังวล	ได้นำาขึ้นมาไว้ที่ฝั่งบริเวณป้อมเหนือ	เมื่อ	๒๒	มี.ค.๖๒	ซึ่งสอห.ฯ 
ได้ประสานกับ	ผู้ช่วย	ผอ.สำานักงานวังไกลกังวล		ชย.ทร.	(น.ท.วีรพัฒน์	ฯ)		และขอรับการสนับสนุน	เทศบาลเมือง
หัวหิน		นำารถยกและบรรทุกขนย้ายแพจากวังไกลกังวล	มาเก็บไว้	สอห.ศสด.อศ.	เรียบร้อย										
 -	หัวหน้าสถานีต่าง	ๆ 	และนายประภาคารต่าง	ๆ 	เข้ารับการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าตามแบบฝึกจาก	รร.มหาดเล็ก
ราชวัลลภรักษาพระองค์	หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์		แล้วนำาไปฝึกให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา	ซึ่ง	สอห.ฯ	
ดำาเนินการฝึกกำาลังพล	ทุกบ่ายวันพุธ	เวลา	๑๓๐๐	-	๑๕๐๐	และเช้าวันพฤหัสบดี	เวลา	๐๙๐๐	-	๐๙๔๕	



สถานีอุทกศาสตร์สงขลา

ผลการปฏิบัติงานที่สำาคัญในรอบป ี 
๑. ด้านงานซ่อมบำารุงเครื่องหมายทางเรือ ประกอบด้วย
	 ๑.๑	กระโจมไฟ		๕		แห่ง	ดังนี้	
												 -	กระโจมไฟระโนด		
												 -	กระโจมไฟเขาตังกวน		
												 -	กระโจมไฟแหลมตาชี
	 	 -	กระโจมไฟสายบุรี		
												 -	กระโจมไฟตากใบ
	 ๑.๒	ทุ่นไฟ	๑	ทุ่น	คือ	ทุ่นไฟหินลอฟตัส

กระโจมไฟระโนด
               
 

กระโจมไฟเขาตังกวน
    
                         

กระโจมไฟสายบุรี
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กระโจมไฟแหลมตาชี
 
 

กระโจมไฟตากใบ
    
 

สรุปผลการตรวจซ่อมบำารุงเครื่องหมายทางเรือในปี ๖๒ จำานวน ๕ ครั้ง
	 ต.ค.	๖๑		 ก.ตากใบ	เปลี่ยนหลอดไฟจำานวน	๒	หลอด
	 ม.ค.	๖๒		 ก.สายบุรี	เปลี่ยนหลอดไฟจำานวน	๑	หลอด
	 ก.พ.	๖๒		 ก.สายบุรี	เปลี่ยนซันสวิตช์จำานวน	๑	ตัว
	 พ.ค.๖๒		 ก.ระโนดเปลี่ยนอุปกรณ์ควบคุมการชาร์จจำานวน	๑	ตัว	
	 	 	 ก.สายบุรี	เปลี่ยนแบตเตอรี่และโซลาร์ชาร์ทเจอร์
	 ส.ค.	๖๒		 งดออกปฏิบัติราชการ
	 กระโจมไฟมีสภาพโครงสร้างแข็งแรง	 ไฟติดปกติ	 สามารถใช้ราชการได้	 ส่วนกระโจมไฟตากใบ	 โครงสร้าง	

GRP	ส่วนบนของกระโจมฯ	ปัจจุบันนี้	โยกสั่นมากขณะที่กำาลังปีนขึ้นไปความสูงของ		GRP	ประมาณ		๙	เมตร	ความสูง
ของกระโจมทั้งหมด		๒๗	เมตร
	 กระโจมไฟระโนด	 โครงสร้างเป็นสนิมผุกร่อนเป็นบางส่วน	 โดยเฉพาะส่วนบนและส่วนล่างของกระโจม	
(ฐานกระโจม)
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ตรวจซ่อมบำารุงทุ่นไฟ 
	 ตรวจซ่อมบำารุงทุ่นไฟ	หินลอฟตัส	สภาพตัวทุ่นแข็งแรง	การลอยตัวปกติ	ไฟติดปกติ	ใช้ราชการได้	

    

     

๒. ด้านงานตรวจตราดูแลที่ดินของกองทัพเรือ จำานวน ๕ แปลง
	 ที่ดินกระโจมไฟระโนด
	 ที่ดินกระโจมไฟสงขลา
	 ที่ดินกระโจมไฟแหลมตาชี
	 ที่ดินกระโจมไฟสายบุรี
	 ที่ดินกระโจมไฟตากใบ
	 ระโนด	ยังไม่มีเอกสาร

สรุปผลการตรวจตราดูแลที่ดิน ทร. ในเขตรับผิดชอบ ปี ๖๒ จำานวน ๕ ครั้ง
	 ธ.ค.๖๑	มี.ค.๖๒	มิ.ย.๖๒	ก.ค.๖๒	ก.ย.๖๒		ผลการตรวจตราดูแลที่ดินในเขตรับผิดชอบ	จำานวน	๕	แห่ง	
ไม่มีผู้บุกรุก	มีหลักเขตอยู่ครบทุกแห่ง

๓. งานบริการเครื่องมือเดินเรือ และเบิกจ่ายแผนที่และบรรณสารการเดินเรือ 
	 -	ซ่อมบำารุงเครื่องมือเดินเรือ	จำานวน	๑๐	รายการ
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	 -	เบิกจ่ายแผนที่และบรรณสารการเดินเรือ	เบิก-เปลี่ยน	จำานวน	๑๓๒	รายการ	

 
 

 
	 -	จำาหน่ายแผนที่และบรรณสารการเดินเรือ	เป็นเงินทั้งหมด		๗๙,๖๕๐	บาท

 
 

๔. งานทั่วไปและงานพัฒนาปรับปรุง
	 -	วันที่	๒๐	ต.ค.๖๑	สอข.ฯ	เข้าร่วมพิธีรับการตรวจเยี่ยมหน่วย	ในพื้นที่ภาคใต้		ณ	กองบัญชาการ	ทรภ.๒

   
         

         

	 -	ต้อนรับคณะชุดเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำาบลปากแตระ	เรื่องการซ่อมบำารุงปรับปรุง	กระโจมไฟระโนด
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	 -	ติดต่อประสานขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมกับหน่วยงานต่างๆ	เรื่องขอถอนสภาพที่ดินกระโจมไฟระโนด					

 
 

	 -	ซ่อมบำารุงทาสีกระโจมไฟเขาตังกวน
                         

                        
 

 
 -	ติดตั้งกล้อง	IP	เพื่อติดตามและตรวจสอบเหตุการณ์ภายในห้องคลังเก็บพัสดุ	เอกสาร	แผนที่	และสรรพาวุธต่างๆ

 

 

 -	จัดทำาโครงการเฝ้าระวังติดตามการทำางานตะเกียงสองระบบของกระโจมไฟตากใบ	โดยใช้โทรศัพท์มือถือ
สามารถตรวจได้ตลอด	๒๔	ชั่วโมง	ซึ่งได้มอบหมายให้		เวรประจำาวันเป็นผู้ตรวจ		
 - ปรับปรุงศูนย์เฝ้าระวังติดตามระบบเครื่องหมายทางเรือ		การดูแลรักษาความปลอดภัยห้องคลังและบริเวณ
พื้นที่สถานีฯ		โดยการรวบรวมข้อมูลต่าง	ๆ	จากกล้อง	IP	นำามาต่อเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของสำานักงาน		ซึ่งสามารถ
ควบคุมติดตามได้ตลอดเวลา	โดยเวรยามของสถานี
 

      



	 -	 ติดต่อประสานงานกับศูนย์ประสานงานคณะทำางานภาคประชาชนรอบอ่าวปัตตานี	 	 ซึ่งกำาลังดำาเนิน
โครงการยุทธศาสตร์งานขุดลอกอ่าวปัตตานี	 และโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตพสกนิกรรอบอ่าวปัตตานี	 ทั้งนี้	 สอข.
ศสด.อศ.	ได้เสนอเรื่องขอสนับสนุนโครงการรื้อถอนและก่อสร้างกระโจมไฟแหลมตาชีทดแทนของเดิม	เป็นการเร่งด่วน
	 -	ติดต่อประสานงานกับศูนย์ประสานงานฯ	เพื่อส่งแบบก่อสร้างกระโจมไฟแหลมตาชี		และของบประมาณ
ก่อสร้าง	โดยเป็นแบบโครงสร้างเดิม
 

 -	โครงการทดลองดำาเนินการพัฒนาปรับปรุงตะเกียงของกระโจมไฟตากใบเพื่อเพิ่มอายุการใช้งานของอุปกรณ์

  

  
 
	 -	ดำาเนินโครงการติดตั้งทดลองติดตั้งเครื่อง	GPS	ติดตามทุ่น	เพื่อป้องกันทุ่นลอยหาย

  
  

	 -	ทำาป้ายสถานีควบคุมย่อยระบบ	AIS	บนเขาตังกวน
        
       
    

รายงานประจำาปี ๒๕๖๒

๔-๗๕



สถานีอุทกศาสตร์พังงา

ผลการปฏิบัติงานที่สำาคัญในรอบป ี 

๑. งานตรวจซ่อมบำารุงเครื่องหมายทางเรือในเขตรับผิดชอบตามวงรอบ ดังนี้

	 -	กระโจมไฟทับละมุ		กระโจมไฟหินขี้นก		กระโจมไฟเขาหลัก		จังหวัดพังงา

		 -	ไฟนำา	๒	แห่ง		จังหวัดพังงา

	 -	หลักไฟกำากับร่องนำ้าทับละมุ	หมายเลข	๒	จังหวัดพังงา

	 -	ทุ่นไฟกำากับร่องนำ้าทับละมุ	จำานวน	๓	ทุ่น		จังหวัดพังงา

	 -	ทุ่นเครื่องหมายพิเศษ	จำานวน	๒	ทุ่น		จังหวัดพังงา

	 -	กระโจมไฟประภาสวชิรกานต์	(เกาะรา)		จังหวัดพังงา

	 -	กระโจมไฟชัชวาลวชิรโอฆ	(เกาะนมสาวน้อย)		จังหวัดพังงา

	 -	กระโจมไฟสมุทรวชิรนัย	(เกาะนก)		จังหวัดกระบี่

	 -	กระโจมไฟเกาะพยาม		จังหวัดระนอง

					 -	หลักไฟหินขี้ช้าง		จังหวัดระนอง

	 -	ทุ่นไฟกำากับร่องนำ้าเกาะพยาม		จำานวน	๒	ทุ่น		(หมายเลข	๑	และ	๒)		จังหวัดระนอง	

         

รายงานประจำาปี ๒๕๖๒

๔-๗๖



๒. งานตรวจตราดูแลที่ดิน ทร.  ในเขตรับผิดชอบ ตามวงรอบ ดังนี้                                                          

			 -		ที่ดินกระโจมไฟทับละมุ		ที่ดินกระโจมไฟหินขี้นก		ที่ดินกระโจมไฟเขาหลัก		จังหวัดพังงา

	 -		กระโจมไฟประภาสวชิรกานต์	(เกาะรา)		จังหวัดพังงา

	 -		กระโจมไฟชัชวาลวชิรโอฆ	(เกาะนมสาวน้อย)	จังหวัดพังงา

			 -		กระโจมไฟสมุทรวชิรนัย	(เกาะนก)		จังหวัดกระบี่

				 -		กระโจมไฟเกาะพยาม		จังหวัดระนอง

-	๔	-

 

 

-	๕	-

๓. งานด้านบริการการเดินเรือ  ดังนี้

	 ๓.๑	ตรวจสอบและแก้ไขอุปกรณ์การเดินเรือให้เรือต่าง	ๆ		ในพื้นที่	ฐท.พง.ทรภ.๓

	 	 -	ในรอบปี		งป.๖๒		ที่ผ่านมา		สอพ.ศสด.อศ.		ได้ดำาเนินการตรวจสอบ	แก้ไข	ติดตั้ง		และเบิกจ่าย

อุปกรณ์การเดินเรือ	 ให้กับเรือหลวงในพื้นที่	 ฐท.พง.ทรภ.๓	 ตามที่หน่วยเรือขอรับการสนับสนุน	 	 ผลการปฏิบัติงาน

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

รายงานประจำาปี ๒๕๖๒

๔-๗๗



	 ๓.๒		การบริการแผนที่และบรรณสารการเดินเรือ

	 	 -	จำาหน่ายแผนที่เดินเรือไทย	จำานวน	๕๗	แผ่น	เป็นเงิน	๒๒,๘๐๐	บาท

	 	 -	จำาหน่ายหนังสือมาตรานำ้า	ปี	๖๒	จำานวน	๑๔๕	เล่ม	เป็นเงิน	๒๑,๗๕๐	บาท

	 	 -	เบิกเปลี่ยนแผนที่เดินเรือไทย	จำานวน	๑๐๕	แผ่น

	 	 -	เบิกเปลี่ยนบรรณสารการเดิน	จำานวน	๓๑	เล่ม

     

	 ๓.๓		งานระบบ		AIS		ของ		สอพ.ศสด.อศ.

	 	 -	ตรวจสอบดูแลระบบควบคุมติดตามระยะไกลและสารสนเทศเครื่องหมายทางเรือ	(ระบบ	AIS)	

๔. งานด้านอาคารสถานที่

	 ดูแลรักษาความสะอาดสถานีฯ		เป็นประจำา	เนื่องจากเป็นสถานีชั่วคราว	จึงมีข้อจำากัดเรื่องพื้นที่

  

รายงานประจำาปี ๒๕๖๒

๔-๗๘



รายงานประจำาปี ๒๕๖๒

๔-๗๙

๕. งานด้านสมุทรศาสตร์

	 ๕.๑		ให้การสนับสนุนการหยั่งนำ้าเก็บข้อมูลทางสมุทรศาสตร์	รอบท่าเทียบเรือ	ฐท.พง.ทรภ.๓	และส่งข้อมูล

ให้กับ	กมศ.อศ.	(แผนกวิศวกรรมชายฝั่ง)	ทุกวันที่	๒๐	ของเดือน	

๖. งานอื่น ๆ

 ๖.๑	เมื่อ	๔	ม.ค.๖๒	กำาลังพล	สอพ.ศสด.อศ.	ร่วมพิธี	ผบ.ทร.	ตรวจเยี่ยมหน่วย		พื้นที่	ทรภ.๓	จว.ภูเก็ต	ผลการ

ปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

	 ๖.๒	เมื่อ	๒๐	ก.ค.๖๒		รอง	ผอ.ศสด.อศ.	ตรวจเยี่ยมกำาลังพล	สอพ.ศสด.อศ.	เพื่อเป็นขวัญและกำาลังใจ

	 ๖.๓	กำาลังพล	สอพ.ศสด.อศ.	ได้ทดสอบสมรรถภาพทางกาย	โดยมีเจ้าหน้าที่	รพ.ฐท.พง.ทรภ.๓	ควบคุมการ

ทดสอบตามวงรอบที่กำาหนด	เรียบร้อย

 



รายงานประจำาปี ๒๕๖๒

๔-๘๐

	 ๖.๔	 สอพ.ศสด.อศ.	 อำานวยความสะดวกให้กับข้าราชการ	 	 กบด.ศสด.อศ.	 ที่มาปฏิบัติราชการตรวจสอบ

แผนที่และบรรณสารการเดินเรือ	ที่	สอพ.ศสด.อศ.		และหน่วยเรือในพื้นที่		ฐท.พง.ทรภ.๓		ผลการปฏิบัติเป็นไป

ด้วยความเรียบร้อย

 

    

	 ๖.๕		อำานวยความสะดวกให้กับข้าราชการ		กบด.ศสด.อศ.	 	ที่มาปฏิบัติราชการ	ตรวจสอบและซ่อมบำารุง

เครื่องมือเดินเรือ	ให้กับเรือในพื้นที่	ฐท.พง.ทรภ.๓	และ	ทรภ.๓	ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

	 ๖.๖	 อำานวยความสะดวกให้กับข้าราชการ	 กอต.อศ.	 มาปฏิบัติราชการตรวจสอบและซ่อมบำารุงเครื่องมือ

อุตุนิยมวิทยา	ที่บริเวณกระโจมไฟทับละมุ	ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 



	 ๖.๗		อำานวยความสะดวกให้กับข้าราชการ		กรผ.อศ.	ที่มาปฏิบัติราชการบรรยายและติดตั้งแผนที่	ENC	

ในพื้นที่	ฐท.พง.ทรภ.๓	ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 ๖.๘		สอพ.ศสด.อศ.	ได้แจกจ่ายหนังสือมาตรานำ้า	ปี	๖๒	และหนังสือเวลาดวงอาทิตย์และดวงจันทร์		ขึ้น	-	ตก  

ปี	๖๒	เพื่ออำานวยความสะดวกข้อมูลด้านอุทกศาสตร์ให้กับหน่วยงานต่าง	ๆ	

 ๖.๙	 กำาลังพล	 สอพ.ศสด.อศ.	 ได้ทำาการฝึกตามแบบฝึกพระราชทานของโรงเรียนทหารมหาดเล็ก	 ราชวัลลภ

รักษาพระองค์	ทุกวันพฤหัสบดี	ของเดือน

	 ๖.๑๐	ข้าราชการ	กบด.ศสด.อศ.	ได้มาติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือเดินเรือให้กับ	สอพ.ศสด.อศ.	เพื่อการศึกษา

และเรียนรู้ของกำาลังพล	

รายงานประจำาปี ๒๕๖๒

๔-๘๑



หมวดเรืออุทกศาสตร

(Hydrographic Flotilla)

ภารกิจ 

 มีหนาที่จัดและเตรียมเรือเพื่อใชในการสำรวจแผนที่ทะเล สำรวจสมุทรศาสตร 

ตรวจซอมบำรุงเครื่องหมายทางเรือ และงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

หมวดเรืออุทกศาสตร แบงหนวยยอยออกเปน ๓ สวน คือ

   ๑. กองบังคับการ

  ๒. หมูเรือสำรวจ

ประกอบดวยเรือจำนวน ๔ ลำ ดังนี้  

 เรือหลวงจันทร  เรือหลวงศุกร  เรือหลวงพฤหัสบดี  เรือ อศ.๓

 ๓. หมูเรือใชงานเครื่องหมายทางเรือ

 เรือหลวงสุริยะ



ผลการปฏิบัติงานที่สำาคัญในรอบปี
การปฏิบัติของ บก.มวอ.อศ.

๑. จัดให้มีการตรวจระเบียบวินัย  องค์ความรู้  การปฏิบัติหน้าที่ของกำาลังพล  ฝึกพลทหารใหม่ อศ.  จำานวน ๔ ผลัด 

ผลัดละ ๓๐ วัน

๒. จัดกิจกรรมป้องกันและติดตามผลการบำาบัดยาเสพติดของกำาลังพล อศ.

 ๒.๑ ตรวจหาสารเสพติดทหารกองประจำาการ สังกัด อศ.  เมื่อ ๘ ต.ค.๖๑

 ๒.๒ ตรวจพิสูจน์สาร และติดตามผลการบำาบัดยาเสพติดทหารกองประจำาการ โดยเจ้าหน้าที่บำาบัดและฟื้นฟู 

ศป.ปส.ทร. (รพ.ทร.กรุงเทพ พร.) เมื่อ ๒๔ เม.ย.๖๒  

 ๒.๓ โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันยาเสพติดโดยวิทยาการจาก รพ.ทร.กรุงเทพ พร. เมื่อ ๑๔ มิ.ย.๖๒ 

 ๒.๔ ส่งตัวทหารกองประจำาการที่ตรวจพบสารเสพติดเพื่อบำาบัด โดยเจ้าหน้าที่บำาบัดและฟื้นฟู ศป.ปส.ทร. 

(รพ.ทร.กรุงเทพ พร.) เมื่อ ๒๔ ก.ค.๖๒

รายงานประจำาปี ๒๕๖๒

๔-๘๒



 ๒.๕ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก (รพ.ทร.กรุงเทพ พร.) เมื่อ ๒๖ มิ.ย.๖๒

การปฏิบัติราชการทะเล

๑. โดยพาหนะเรือหลวงศุกร์

 ๑.๑ ออกปฏิบัติราชการสำารวจสมุทรศาสตร์บริเวณอ่าวไทย ตั้งแต่  ๒๗ พ.ค. –  ๙ ส.ค.๖๒ ราชการมีกำาหนด 

๗๕ วัน

๒. โดยพาหนะเรือหลวงสุริยะ

 ๒.๑ ออกปฏิบัติราชการตรวจซ่อมบำารุงเครื่องหมายทางเรือฝั่งตะวันออกของอ่าวไทย ตั้งแต่ ๑๑ ธ.ค.๖๑ – ๑๙ 

ม.ค.๖๒ ราชการมีกำาหนด ๔๐ วัน

 ๒.๒ ออกปฏิบัติราชการตรวจซ่อมบำารุงเครื่องหมายทางเรือฝั่งตะวันตกของประเทศไทย และเยี่ยมเมืองท่า

สิงคโปร์ ตั้งแต่ ๔ มี.ค.๖๒ – ๑๒ พ.ค.๖๒ ราชการมีกำาหนด ๗๐ วัน

รายงานประจำาปี ๒๕๖๒

๔-๘๓



๓. โดยพาหนะเรือหลวงพฤหัสบดี

 ๓.๑ ออกปฏิบัติราชการสำารวจข้อมูลอุทกศาสตร์บริเวณเกาะกระ และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อจัดทำาแผนที่เดินเรือ 

สนับสนุนการจัดตั้ง นป.สอ.รฝ. ๖๒๑ ตั้งแต่ ๑๓ ก.พ. – ๗ มี.ค.๖๒ ราชการมีกำาหนด ๒๓ วัน 

 ๓.๒ ออกปฏิบัติราชการสำารวจแผนที่ทะเลความละเอียดสูงเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการเรือดำานำ้าบริเวณอ่าวสัตหีบ 

ตั้งแต่ ๑๓ มี.ค. – ๙ พ.ค.๖๒ ราชการมีกำาหนด ๕๘ วัน

๔. โดยพาหนะเรือหลวงจันทร

 ออกปฏิบัติราชการฝึกภาคทะเลนายทหาร/พลทหารใหม่สังกัด อศ.  การฝึกสำารวจและวิเคราะห์ลักษณะ

พื้นท้องทะเลทางยุทธวิธี ตั้งแต่ ๑๕– ๒๕ ส.ค.๖๒ ราชการมีกำาหนด ๑๐ วัน                         

   

                                                                   

๕. โดยพาหนะเรือ อศ.๓  

 ออกปฏิบัติราชการจำานวน ๓ ครั้ง ครั้งละ ๗ วัน

 ๕.๑ ออกปฏิบัติราชการฝึกภาคทะเลพลทหาร ผลัดที่ ๒/๖๑  ตั้งแต่ ๑๘ – ๒๔ ธ.ค.๖๑  

 ๕.๒ ออกปฏิบัติราชการฝึกภาคทะเลพลทหาร ผลัดที่ ๓/๖๑  ตั้งแต่ ๑๑ – ๑๗ มี.ค.๖๒  

 ๕.๓ ออกปฏิบัติราชการฝึกภาคทะเลพลทหาร ผลัดที่ ๔/๖๑  ตั้งแต่ ๑๕ – ๒๑ พ.ค.๖๒ 

๖. งานซ่อมบำารุงเรือ

 ดำาเนินการจัดเรือในสังกัดกรมอุทกศาสตร์ เข้ารับการซ่อมทำา รวมท้ังออกทดลองในทะเล เพ่ือประเมินประสิทธิภาพ

การทำางานของระบบต่าง ๆ ภายในเรือ ดังนี้   

รายงานประจำาปี ๒๕๖๒

๔-๘๔



 ๖.๑ ร.ล.พฤหัสบดี เข้ารับการซ่อมทำา ที่อจปร.อร. ตั้งแต่วันที่ ๙ พ.ย.๖๑ – ๑๑ ม.ค.๖๒   

 ๖.๒ ร.ล.จันทร เข้ารับการซ่อมทำา ที่อจปร.อร. ตั้งแต่วันที่ ๓๐ พ.ค. – ๒๕ ก.ค.๖๒

 ๖.๓ ร.ล.ศุกร์ เข้ารับการซ่อมทำา ที่อจปร.อร. ตั้งแต่วันที่ ๗ พ.ค. – ๑๕ พ.ค.๖๒

 

 ๖.๔ เรือ อศ.๓  เข้ารับการซ่อมทำาจำากัด (จก.ป.) ประจำาปี งป.๖๒ ที่ อจปร.อร. ตั้งแต่ ๑ ส.ค. – ๓๑ ต.ค.๖๒

๗. งานที่ได้รับมอบหมาย

 จัดกำาลังพลฝีพายเรืออสุรปักษีในการเสด็จพระราชดำาเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 

เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

รายงานประจำาปี ๒๕๖๒

๔-๘๕





งานสนับสนุนโครงการ Network Centric Warfare (NCW)

	 แม้โครงการติดตั้งระบบ	AIS	และปรับปรุงโครงสร้างเครื่องหมายทางเรือประเภทประภาคารและกระโจมไฟ	

ของ	อศ.	จะไม่ได้รับการอนุมัติให้ดำาเนินการ	กคม.ศสด.อศ.	ยังคงสนับสนุนการปฏิบัติงานตามโครงการ	NCW	อย่าง

ต่อเนื่องตามที่	 ทร.	 อนุมัติให้	 หก.กคม.ศสด.อศ.	 ร่วมเป็นคณะทำางาน	ซึ่งการปฏิบัติในปี	 งป.๖๒	ส่วนใหญ่เป็นการ

สนับสนุนการตรวจพื้นที่ของโครงการ	 และการดำาเนินการด้านการขอใช้ประโยชน์ที่ดินรวมทั้งการสนับสนุนการใช้

ตำาบลที่โครงสร้างกระโจมไฟเดิมเพื่อจัดสร้างเป็นโครงสร้างใหม่ที่แข็งแรงขึ้น	 สามารถรองรับเครื่องมือตามโครงการ	

NCW	ได้	โดยใช้ประโยชน์ร่วมกับการเป็นกระโจมไฟเช่นเดิม

*****************

งานสนับสนุน ศรชล. ในการติดตั้งสถานี Auto Identification System (AIS) 

เพิ่มเติมเพื่อให้มีเครือข่ายสัญญาณครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลในน่านนํ้าไทย

	 ตามที่	ศรชล.	ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของข้อมูลเรือจากระบบ	AIS	ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อความปลอดภัย

ในการเดินเรือ	แต่สามารถนำาข้อมูลดังกล่าวมาใช้งานสำาหรับการตระหนักรู้ทางทะเล	(Maritime	Domain	Awareness) 

เพื่อประโยชน์ในด้านความมั่นคงและการช่วยเหลือผู้ประสพภัยในทะเลในอนาคต	 นั้น	 ศรชล.	 ได้กำาหนดแผนการ

จัดหาอุปกรณ์	AIS	ติดตั้งบนเรือ	และระบบสถานี	AIS	ติดตั้งตามพื้นที่ต่าง	ๆ	ตามชายฝั่งทะเลของไทย	เพื่อเป็นสถานี

ทวนสัญญาณในโครงข่ายระบบ		AIS		โดยในปี	งป.๖๒		อศ.	เป็นหน่วยจัดหาและติดตั้งสถานีทวนสัญญาณจำานวน

ทั้งสิ้น	๑๐	สถานี	และปรับปรุงเฟิร์มแวร์ของทั้งสถานีที่มีอยู่เดิมและสถานีใหม่ให้รองรับการใช้งานในด้านความมั่นคง

ตามความต้องการของ	 ศรชล.	 เป็นจำานวนทั้งสิ้น	 ๑๖	 สถานี	 ซึ่งสถานีแต่ละแห่งจะใช้โครงสร้างของกระโจมไฟหรือ

ประภาคาร	ในความรับผิดชอบของ	กคม.ศสด.อศ.	เป็นหลัก	ในการวางระบบของสถานี	AIS		สถานะภาพปัจจุบันติดตั้ง

สถานีทวนสัญญาณแล้วเสร็จจำานวน	๓	สถานี			และส่วนที่เหลือทั้งหมดอยู่ในระหว่างการดำาเนินการตามเงินงวด

ที่ได้รับในช่วงปลายปีงบประมาณ	โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จตามแผนในช่วงต้นปี	พ.ศ.๒๕๖๓	

*****************

รายงานประจําปี ๒๕๖๒

๕-๑



รายงานประจําปี ๒๕๖๒

๕-๒

งานสนับสนุนในภารกิจถวายความปลอดภัย

ในการเสด็จพระราชดําเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 

เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

๑. ภารกิจในการสํารวจและจัดทําแผนที่ความละเอียดสูงแม่นํ้าเจ้าพระยาพื้นที่สําหรับพายเรือราชพิธี 

 กรท.อศ.	 ดำาเนินการสำารวจแผนที่ความละเอียดสูงในแม่นำ้าเจ้าพระยา	 และจัดทำาแผนที่แม่นำ้าเจ้าพระยา	

ในรูปแบบ	๓	 มิติ	 เพื่อใช้เป็นข้อมูลฐานในการวางแผนการดำาเนินการต่าง	 ๆ	 	 โดยใช้เรือยนต์สำารวจ	 (โลมา)	 ติดตั้ง

ระบบหยั่งนำ้าแบบมัลติบีม	(Multibeam	Echo-sounder	System)	เพื่อสนับสนุนขบวนเรือพระราชพิธีในการเสด็จ

พระราชดำาเนินเลียบพระนคร	โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค	เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	พุทธศักราช	๒๕๖๒ 

	 ๑.๑	ห้วงเวลาการปฏิบัติงาน	๒๓	-	๒๙	มี.ค.๖๒

 

เจ้าหน้าที่สำารวจกำาลังทำาการสำารวจหยั่งนำ้าด้วยระบบหยั่งนำ้าแบบมัลติบีมโดยเรือยนต์สำารวจโลมา



รายงานประจําปี ๒๕๖๒

๕-๓

 

แผนที่แสดงความลึกในแม่นำ้าเจ้าพระยาบริเวณพื้นที่พายเรือราชพิธิในแบบเฉดสี

 



รายงานประจําปี ๒๕๖๒

๕-๔

แผนที่ความลึกนำ้าแบบสามมิติบริเวณพื้นที่เตรียมการเสด็จพระราชดำาเนินเลียบพระนคร	โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค	

ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	พุทธศักราช	๒๕๖๒



รายงานประจําปี ๒๕๖๒

๕-๕

๒. จัดชุดสํารวจร่วมปฏิบัติภารกิจสํารวจวัตถุใต้นํ้าด้วยระบบหยั่งนํ้าแบบมัลติบีมสังกัดภายใต้หมู่เรือเก็บกู้และ

ตรวจสอบวัตถุใต้นํ้า กองอํานวยการร่วมถวายความปลอดภัยกองทัพเรือ (มกตน.นถปภ.ทร.) 

	 ในการเสด็จพระราชดำาเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค	 ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	

พุทธศักราช	๒๕๖๒	กรท.อศ.	ได้จัดเรือยนต์สำารวจ	(โลมา)	พร้อมเจ้าหน้าที่สำารวจ	จำานวน	๘	นาย	เข้าสังกัดหมู่เรือ

เก็บกู้และตรวจสอบวัตถุใต้นำ้า	 โดยร่วมกับ	 เรือ	 ท.๓	 และ	 ท.๕	 (กทบ.กร.)	 ทำาการสำารวจค้นหาวัตถุใต้นำ้าในแม่นำ้า

เจ้าพระยา	 เพื่อทำาการวิเคราะห์วัตถุซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อเรือในขบวนเรือพระราชพิธี	 เป็นข้อมูลประกอบการ

ตัดสินใจให้กองอำานวยการร่วมในภารกิจถวายความปลอดภัยองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว			พระบรมราชินี	

และพระบรมวงศานุวงศ์ที่ร่วมในขบวนเรือพระราชพิธีในการเสด็จพระราชดำาเนินเลียบพระนคร	โดยขบวนพยุหยาตรา

ทางชลมารค	เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	พุทธศักราช	๒๕๖๒

	 ๒.๑	ห้วงเวลาการปฏิบัติงาน

	 	 ๒.๑.๑	การซ้อมย่อย		จำานวน	๑๒	ครั้ง	ใน	๓	ก.ย.๖๒,	๑๐	ก.ย.๖๒,	๑๗	ก.ย.๖๒,	๒๓	ก.ย.๖๒,	

๒๗	ก.ย.๖๒,	๓	ต.ค.๖๒,	๗	ต.ค.๖๒,	๑๐	ต.ค.๖๒,	๑๒	พ.ย.๖๒,	๑๙	พ.ย.๖๒,	๒๖	พ.ย.๖๒	และ	๓	ธ.ค.๖๒

	 	 ๒.๑.๒	การซ้อมใหญ่	จำานวน	๓	ครั้ง	ใน	๑๗	ต.ค.๖๒	๒๑	ต.ค.๖๒	และ	๙	ธ.ค.๖๒

  ๒.๑.๓	การเสด็จพระราชดำาเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค	ใน	๑๒	ธ.ค.๖๒

	 ๒.๒	แนวทางการปฏิบัติของหมู่เรือฯ	

	 ในวันที่มีการซ้อมพายเรือพระราชพิธี	 หมู่เรือเก็บกู้และตรวจสอบวัตถุใต้นำ้าจะทำาการสำารวจและค้นหาวัตถุ

ใต้นำ้าในแม่นำ้าเจ้าพระยาตามแผนการสำารวจตามพื้นที่รับผิดชอบ	 โดยจะทำาการสำารวจตามที่กองอำานวยการร่วมฯ	

สั่งการ	

	 ในช่วงเวลาประมาณ	๐๗๐๐	เรือ	ท.๓	และ	ท.๕	(กทบ.กร.)	จะออกเดินทางจากที่ตั้งปกติ	แล้วเดินทางมา

สมทบกับเรือยนต์สำารวจโลมาบริเวณท่าเทียบเรือ	 สพ.ทร.	 บางนา	 หลังจากนั้นจะเดินทางเป็นหมู่เรือไปพื้นที่สำารวจ	

ซึ่งใช้เวลาเดินทางประมาณ	 ๒	 ชั่วโมง	 เมื่อถึงพื้นที่สำารวจหมู่เรือจะจอดเรือที่ท่าเทียบเรือเทศกิจ	 เพื่อรอเวลาเริ่ม

ดำาเนินการสำารวจ	

	 เวลาประมาณ	๑๓๓๐	เมื่อ	จนท.	ปิดการจราจรทางนำ้าแบบสมบูรณ์แล้ว	หมู่เรือจะเริ่มทำาการสำารวจโดยเรือ

ยนต์สำารวจโลมาโดยใช้ระบบหยั่งนำ้าแบบมัลติบีม	หลังจากนั้นประมาณ	๑๐	นาที	เรือ	ท.	จะเริ่มทำาการสำารวจ	โดย

แผนการสำารวจมีอยู่	๒	แผน	(ขึ้นอยู่กับระยะเวลาสำาหรับการสำารวจ)	ได้แก่	

  ๒.๒.๑	แผน	AB	พื้นที่สำารวจ	ตั้งแต่	สะพานพระปกเกล้า	ถึง	สะพานกรุงธน	(ใช้เวลาประมาณ	๘๘	นาที)

	 	 ๒.๒.๒	แผน	CD	พื้นที่สำารวจ	ตั้งแต่	ท่าราชวรดิฐ	ถึง	ท่าวาสุกรี	(ใช้เวลาประมาณ	๖๕	นาที)

 

เรือยนต์สำารวจโลมาขณะออกจากเทียบหลังจากเข้ารับการส่งกำาลังบำารุง							เรือยนต์สำารวจโลมากำาลังวิ่งผ่านพระบรมมหาราชวังขณะทำาการสำารวจวัตถุใต้นำ้า



รายงานประจําปี ๒๕๖๒

๕-๖

	 ๒.๓	แนวทางการค้นหาและตรวจสอบวัตถุใต้นำ้า	

	 เมื่อเจ้าหน้าที่ของกรมเจ้าท่า	 ทำาการปิดการจราจรทางนำ้าบริเวณพื้นที่พายเรือราชพิธีแบบสมบูรณ์แล้ว				

เรือยนต์สำารวจโลมาจะเริ่มทำาการสำารวจโดยใช้ระบบหยั่งนำ้าแบบมัลติบีม	(Multi-beam	Echo-sounder	System)	

เมื่อตรวจพบวัตถุหรือเป้าใต้นำ้า	จนท.สำารวจฯ	จะทำาการเปรียบเทียบข้อมูลเป้ากับข้อมูลเป้าที่ตรวจพบในการสำารวจ

ครั้งก่อนหน้า	หากพบเป้าที่ต้องสงสัยและไม่เคยตรวจพบมาก่อน	จนท.สำารวจฯ	จะส่งข้อมูลตำาบลที่และคุณลักษณะ

เป้าให้ชุดสำารวจโดย	เรือ	ท.๓	และ	ท.๕	ทำาการสำารวจด้วยระบบตรวจพื้นท้องนำ้าแบบ	Side	Scan	Sonar	ทำาการ

สำารวจเพิ่มเติมแบบละเอียด	เพื่อยืนยันเปรียบเทียบและพิสูจน์ทราบเป้าต่อไป	

 

ภาพแสดงวัตถุที่ตรวจพบด้วยระบบหยั่งนำ้าแบบมัลติบีมโดยเรือยนต์สำารวจโลมาระหว่างการสำารวจ

 

ภาพการพิจารณาลักษณะของเป้าระหว่างการประมวลผลข้อมูลที่ได้จากระบบหยั่งนำ้าแบบมัลติบีมโดยเรือยนต์สำารวจโลมา



 

ภาพแสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบเป้าที่ตรวจพบระหว่างการประมวลผลด้วยระบบหยั่งนำ้าแบบมัลติบีม	

และระบบตรวจพื้นท้องทะเล	Side	Scan	Sonar	

    

ภาพการปฏิบัติงานสำารวจของเรือยนต์สำารวจโลมา

รายงานประจําปี ๒๕๖๒

๕-๗



รายงานประจําปี ๒๕๖๒

๕-๘

 

การตรวจพบเป้าของเรือยนต์สำารวจโลมาในแม่นำ้าเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานพระปกเกล้าถึงสะพานกรุงธน



รายงานประจําปี ๒๕๖๒

๕-๙

๓. สนับสนุนการคาดหมายกระแสนํ้าและระดับนํ้าสนับสนุนการฝึกซ้อมและการควบคุมขบวนเรือ 

 โดยจะทำาการคาดหมายล่วงหน้าระยะยาว		เพื่อใช้ในการวางแผนและก่อนวันที่มีการฝึกซ้อม			และในวัน

พระราชพิธีจริงจะทำาการคาดหมายใหม่		เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ใกล้เคียงกับสภาวะระดับนำ้าและกระแสนำ้าจริงมากที่สุด



รายงานประจําปี ๒๕๖๒

๕-๑๐

๔. การเฝ้าตรวจติดตามระดับนํ้าและกระแสนํ้า

 สนับสนุนการฝึกซ้อมและการควบคุมขบวนเรือและเปรียบเทียบผลการคาดหมายกระแสนำ้าและระดับนำ้า

กับผลการตรวจวัดจริงสำาหรับใช้ประกอบการคาดหมายในครั้งต่อไป

๕. การจัดทําแนวเส้นทางการเดินเรือในระบบติดตามเรือในขบวนพระราชพิธี	

 เป็นแนวทางสำาหรับเรือแต่ละลำาในการพายให้อยู่ในแนวที่กำาหนด



รายงานประจําปี ๒๕๖๒

๕-๑๑

๖. การสนับสนุนเครื่องหาตําบลที่ด้วยดาวเทียมแบบมือถือ 

	 สำาหรับวัดความเร็วเรือจำานวน	๕๒	เครื่อง	เพื่อให้เรือแต่ละลำาทราบความเร็วเรือของตน

๗. สนับสนุนกล้องวัดระยะทางด้วยแสงเลเซอร์

	 เพื่อใช้ในการวัดระยะห่างระหว่างเรือแต่ละลำาและวัดระยะห่างฝั่งของเรือ	 เพื่อรักษาตำาบลที่เรือให้อยู่ใน

แนวขบวนเรือที่กำาหนด		จำานวน	๔๗	กล้อง



รายงานประจําปี ๒๕๖๒

๕-๑๒

๘. การติดตั้งโคมไฟช่วยนําเรือตามแนวเส้นทางเสด็จ จํานวน ๒๔ ชุด 

	 บริเวณสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า	และจุดเล็งสำาหรับวัดระยะของเรือในขบวนเรือพระราชพิธี

๙. การติดตั้งถุงแสดงทิศทางลม จํานวน ๓ ชุด  

	 ที่บริเวณ	ปากคลองบางกอกน้อย,	ราชนาวีสโมสร	และปากคลองบางลำาพู	



รายงานประจําปี ๒๕๖๒

๕-๑๓

๑๐. การสนับสนุนข้อมูลอุตุนิยมวิทยาสําหรับพระราชพิธีเสด็จพระราชดําเนินเลียบพระนคร

	 อศ.	 โดย	 กอต.อศ.	 ให้การสนับสนุนข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและการพยากรณ์อากาศสำาหรับการควบคุมขบวน

พยุหยาตราทางชลมารค	 บริเวณแม่นำ้าเจ้าพระยาช่วงสะพานกรุงธน-หอประชุม	 ทร.	 โดยจัดนายทหารประสานการ

ปฏิบัติใน	กอร.ถปภ.ทร.		และติดตั้งสถานีตรวจอากาศชั่วคราวบริเวณวัดราชาธิวาส			พร้อมกับตรวจสภาพอากาศ

ในช่วงการซ้อมย่อยและซ้อมใหญ่		ติดตั้งสถานีถุงลม	๓	ตำาแหน่ง	เพื่อเป็นเครื่องช่วยด้วยสายตาให้กับขบวนเรือ	โดย

มีบรรยายสรุปข้อมูลผ่านระบบวิดีทัศน์	 ทร.	 และการเฝ้าระวังติดตามและรายงานสภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง	 ตั้งแต่

เดือน	ส.ค.	-	ธ.ค.๖๒

จัดเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจสภาพอากาศในพื้นที่การฝึกซ้อมเรือพระราชพิธี

   

การพยากรณ์อากาศล่วงหน้าและการเฝ้าระวังติดตามพร้อมกับและรายงานสภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง



รายงานประจําปี ๒๕๖๒

๕-๑๔

การกําหนดเขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล
 

 ที่มาการดําเนินงาน

	 ราชอาณาจักรไทยมีพื้นที่ทางบกประมาณ	 ๕๑๓,๐๐๐	 ตร.กม.	 ซึ่งเป็นอำานาจอธิปไตยของไทยสามารถ

บังคับใช้กฎหมายได้อย่างสมบูรณ์	นอกจากพื้นที่ทางบกแล้วไทยยังมีพื้นที่ทางทะเลอีกประมาณ	๓๒๓,๕๐๐	ตร.กม.	

โดยเฉพาะพื้นที่	น่านนำ้าภายใน	(Internal	Waters)	และทะเลอาณาเขต	(Territorial	Sea)	ซึ่งมีพื้นที่รวมประมาณ	

๑๑๕,๐๒๐	ตร.กม.	เป็นพื้นที่ที่มีอำานาจอธิปไตยเกือบสมบูรณ์แบบ	เฉกเช่นเดียวกับพื้นที่ทางบก				แต่อย่างไรก็ตาม

ในพื้นที่ทางทะเลดังกล่าว	 (น่านนำ้าภายในและทะเลอาณาเขต)	 ยังไม่ได้มีการบริหารจัดการพื้นที่รับผิดชอบอย่าง

ชัดเจน	 ตัวอย่างเช่น	 หากเกิดอุบัติภัยในทะเลยังไม่สามารถระบุได้ว่าหน่วยงานของจังหวัดใดต้องเข้าไปช่วยเหลือ	

รวมถึงการประกาศพื้นที่ภัยพิบัติต่าง	ๆ	ว่าจังหวัดใดเป็นผู้รับผิดชอบ	จึงเป็นเหตุให้เกิดแผนความมั่นคงแห่งชาติทาง

ทะเล	 (พ.ศ.๒๕๕๘	–	๒๕๖๔)	 ในยุทธศาสตร์ที่	 ๓	การสร้างความสงบเรียบร้อยและเสริมสร้างการใช้ประโยชน์จาก

ทะเล	 เพื่อจัดการและควบคุมการใช้ทะเลให้มีความสงบเรียบร้อย	 มีประสิทธิภาพ	 เอื้อต่อการดำาเนินกิจกรรมร่วม

กันอย่างสมดุลและยั่งยืน	 ตลอดจนส่งเสริมศักยภาพในการแสวงหาผลประโยชน์ทางทะเล	 ให้มีการกำาหนดเขตพื้นที่

ปกครองทางทะเล	เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	โดยให้กระทรวงมหาดไทย	เป็นหน่วยงาน

รับผิดชอบหลักในการกำาหนดและปรับปรุงเขตการปกครองทางทะเล	 รวมถึงเป็นการรองรับประกาศพระราชบัญญัติ	

และพระราชกำาหนดฉบับต่าง	 ๆ	 ที่ออกมาในห้วง	 ๑๐	 กว่าปีที่ผ่านมา	 เช่น	 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย	พ.ศ.๒๕๕๐		พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	พ.ศ.๒๕๕๘ 

พระราชกำาหนดการประมง	พ.ศ.๒๕๕๘	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	และล่าสุดได้แก่พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์

ของชาติทางทะเล	 พ.ศ.๒๕๖๒	 มาตรา	 ๒๖	 ให้จัดตั้งศูนย์อำานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัด	

(ศรชล.จังหวัด)	 เป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่อ	 ศรชล.ภาค	 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น	 ผอ.ศรชล.จังหวัด	 มีหน้าที่และ

อำานาจและรับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในเขตพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดชายทะเล

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น		จึงมีความจำาเป็นอย่างยิ ่งในความจำาเป็นที่ต้องมีแผนที่เขตการปกครองของจังหวัด

ทางทะเล	เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ	และแสดงขอบเขตรับผิดชอบทางทะเลของจังหวัดชายฝั่งทะเลทั้ง	๒๒	จังหวัด	

และกรุงเทพมหานคร

	 เพื่อดำาเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว	มท.	จึงดำาเนินการแต่งตั้งคณะทำางานต่าง	ๆ	ดังนี้

	 -	 คำาสั่งกระทรวงมหาดไทย	 (มท.)	 ที่	 ๑๑๐๔/๒๕๖๑	 ลง	 ๑๙	 มิ.ย.๖๑	 แต่งตั้งคณะกรรมการกำาหนดและ

ปรับปรุงพื้นที่เขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล	โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทย	เป็นประธานกรรมการ	และม	ี

เจ้ากรมอุทกศาสตร์	หรือผู้แทนกรมอุทกศาสตร์	เป็นกรรมการ	(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนาม)

	 -	 คำาสั่งคณะกรรมการกำาหนดและปรับปรุงพื้นที่เขตการปกครองของจังหวัดทางทะเลที่	 ๑/๒๕๖๑	ลง	๑๔	

ส.ค.๖๑	 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำาหนดแนวทางและพิกัดเพื่อแบ่งเขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล	 	 โดยมี	

รองอธิบดีกรมการปกครอง	เป็นประธานคณะอนุกรรมการ	และ	รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์	(๒)	เป็นรองประธาน

คณะอนุกรรมการ	(ปลัดกระทรวงมหาดไทย	ลงนาม)	โดยมีอำานาจหน้าที่พิจารณากำาหนดนโยบาย	หลักเกณฑ์	วิธีการ 

รวมถึงการกำากับดูแลและปรับปรุงเขตการปกครองของจังหวัดทางทะเลทั้ง	๒๒	จังหวัด	และกรุงเทพมหานคร	ให้เป็นไป

ตามมาตรฐาน	และหลักวิชาการสากล

 -	คำาสั่งคณะกรรมการกำาหนดและปรับปรุงพื้นที่เขตการปกครองของจังหวัดทางทะเลที่	๒/๒๕๖๑	ลง	๑๔	ส.ค.๖๑	

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำาหนดแนวทางและพิกัดเพื่อแบ่งเขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล	 ระดับจังหวัด	 และ

กรุงเทพมหานคร	(ปลัดกระทรวงมหาดไทย	ลงนาม)	โดยมี	ผู้แทนกรมอุทกศาสตร์	เข้าร่วมเป็นอนุกรรมการ	ในส่วน



ของจังหวัดกรุงเทพมหานคร	 ในการปฏิบัติเพื่อสนับสนุนคณะกรรมการกำาหนดและปรับปรุงพื้นที่เขตการปกครอง

ของจังหวัดทางทะเล	 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	 นั้น	 กองทัพเรือกรุณาอนุมัติ	 ลง	 ๒	 พ.ค.๖๒	 ท้ายบันทึก	 กพ.ทร.	

ที่	กห	๐๕๐๓/๕๐๑๙	ลง	๒๖	เม.ย.๖๒	เรื่องขออนุมัติแต่งตั้งผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกำาหนดและปรับปรุง

พื้นที่เขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล	และคณะอนุกรรมการกำาหนดแนวทางและพิกัดเพื่อแบ่งเขตการปกครอง

ของจังหวัดทางทะเล	 ระดับจังหวัด	 และกรุงเทพมหานคร	 โดยให้รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์	 (๒)	 เป็นผู้แทนเจ้ากรมอุทกศาสตร์	

และผู้อำานวยการกองสำารวจแผนที่	กรมอุทกศาสตร์	เป็นผู้แทนกรมอุทกศาสตร์	และหัวหน้าแผนกเขตแดนทางทะเล

ระหว่างประเทศ			กองสำารวจแผนที่		กรมอุทกศาสตร์		ผู้แทนกรมอุทกศาสตร์สำารอง			เข้าร่วมเป็นอนุกรรมการ	

ในการดำาเนินงานเพื่อบรรลุภารกิจตามเป้าหมาย	 กระทรวงมหาดไทยจึงขอให้กองทัพเรือ	 โดยกรมอุทกศาสตร์	

ดำาเนินการทางเทคนิคในการจัดทำาแผนที่เขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล	โดยให้เป็นไปตามวิธีการ	หลักเกณฑ์	

มาตรฐาน	และหลักวิชาการสากล	การดำาเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐาน	และหลักการสากล	

 การดําเนินงานทางเทคนิคเขตทางทะเล

	 เพื่อการกำาหนดเขตการปกครองจังหวัดของจังหวัดทางทะเล	 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	 ถูกต้องตามหลัก

วิชาการสากล	กรท.อศ.					ได้ประยุกต์เทคนิคการแบ่งเขตแดนทางทะเลตามหลักสากลเข้ากับหลักกฎหมายของไทย

ที่มีอยู่ดั้งเดิม	โดยมีหลักการดังนี้

 

 เทคนิคการแบ่งเขตแดนทางทะเลตามหลักสากล

 ๑.	หลักการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล	ค.ศ.๑๙๘๒	(United	Nations	Convention 

on	 the	 Law	of	 the	 Sea	 1982	 :	 UNCLOS	 1982)	 ซึ่งกำาหนดในคู่มือทางเทคนิคการกำาหนดเขตทางทะเลตาม

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล	ค.ศ.๑๙๘๒	(A	Manual	on	Technical	Aspects	of	the	United	

Nations	Convention	on	the	Law	Of	the	Sea	1982:	TALOS)	และหลักความเที่ยงธรรม	(Equitable	Solution) 

รวมถึงการใช้เทคนิคการกำาหนดเขตทางทะเลตามคำาตัดสินของศาล

 ๒.	หลักการกำาหนดเขตทางทะเลตามอนุสัญญาเจนีวา	ค.ศ.๑๙๕๘	ได้แก่	การยึดถือหลักเส้นมัธยะ	(Equidistance) 

สภาวการณ์พิเศษ	และเหตุผลทางประวัติศาสตร์

	 ๓.	พันธะกรณีที่สืบเนื่องมาจากสนธิสัญญา	ความตกลงระหว่างรัฐต่อรัฐที่มีมาแต่ดั้งเดิม

 การกําหนดเขตทางทะเลโดยอ้างอิงกฎหมายที่มีอยู่เดิม 

 กรท.อศ.	ได้ทำาการรวบรวมข้อมูลและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกำาหนดเขตทางทะเลของประเทศไทย	ได้แก่

	 ๑.	พระราชบัญญัติกำาหนดเขตจังหวัดในอ่าวไทยตอนใน	พ.ศ.๒๕๐๒

	 ๒.	 ใช้พิกัดจุดแบ่งเขตบนบกระหว่างจังหวัดจากพิกัดที่จัดทำาโดย	 ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำาประมง

ผิดกฎหมาย	(ศปมผ.)
รายงานประจําปี ๒๕๖๒

๕-๑๕



	 ๓.	ประกาศกระทรวงมหาดไทย	เรื่องการกำาหนดเขตตำาบลในท้องที่อำาเภอ...	จังหวัด...

	 ๔.	แนวเส้นแสดงเขตการปกครองบนแผนที่ชุด	L7018	

 การจัดทําแผนที่เขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล

	 สำาหรับการดำาเนินการ	กองสำารวจแผนที่	กรมอุทกศาสตร์	ได้ประยุกต์เทคนิคการแบ่งเขตแดนทางทะเลตาม

หลักสากล	เข้ากับหลักกฎหมายที่มีอยู่เดิม	แต่ได้ลดความเข้มข้นในด้านเทคนิคการกำาหนดเขตทางทะเลลง	เนื่องจาก

การแบ่งเขตจังหวัดไม่ได้กระทำาบนพื้นฐานของการได้ดินแดนหรือเสียดินแดนให้กับฝ่ายตรงข้าม	แต่เป็นการแบ่งเขต

เพื่อกำาหนดขอบเขตรับผิดชอบและบริหารจัดการให้เกิดความชัดเจน	และง่ายต่อการปฏิบัติของผู้ใช้ข้อมูล	การกำาหนด

เขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล		แบ่งขั้นตอน	ได้ดังนี้

 

 ๑.	กำาหนดพิกัดเริ่มต้น	จากพิกัดรอยต่อจังหวัดทางทะเลบนบก	จากข้อมูลของศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการ

ทำาประมงผิดกฎหมาย	(ศปมผ.)

	 ๒.	การแบ่งเขตโดยใช้หลักการของเส้นมัธยะ	และปรับแต่งเส้นในภายหลัง

	 ๓.	หาความยาวขอบฝั่งแต่ละจังหวัด

	 ๔.	 การกำาหนดทิศทางทั่วไปของชายฝั่ง	 (General	 Direction)	 ในภาพรวมและลากเส้นตั้งฉาก	 (Coastal	

Front)	จากจุดเขตจังหวัดทางทางทะเลที่กำาหนดไว้แล้วออกไปถึงระยะ	๑๒	ไมล์ทะเลจากเส้นฐาน

	 ๕.	 ตรวจสอบความได้สัดส่วน	 (Proportionality)	 ของพื้นที่ทางทะเลที่ได้มีการแบ่งว่าเป็นไปตามสัดส่วน

โดยพิจารณาให้สัดส่วนตามความยาวขอบฝั่ง

	 ๖.	ตรวจสอบแนวเขตการปกครองว่าสอดคล้องกับหลักการเส้นมัธยะหรือไม่

	 ๗.	 หากพื้นที่มีความซับซ้อน	 เช่น	 การวางตัวของเกาะ	 ให้พิจารณาประกาศกระทรวงมหาดไทย	 เรื่องการ

กำาหนดเขตตำาบลในท้องที่อำาเภอ...	จังหวัด...	และแนวเส้นแสดงเขตการปกครองบนแผนที่ชุด	L7018	ประกอบ

 การดําเนินการให้ความรู้ด้านเทคนิคการกําหนดเขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล

 การให้ความรู้ทางเทคนิคในการดำาเนินการกำาหนดเขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล	ให้กับคณะอนุกรรมการ

กำาหนดแนวทางและพิกัดเพื่อแบ่งเขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล	 ระดับจังหวัด	 และกรุงเทพมหานคร	 รวมถึง

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทราบถึงวิธีการดำาเนินงานว่ามีหลักการทางวิชาการอ้างอิงอย่างไร	 และทราบถึงเป้าหมายของ

การทำางานคร้ังน้ีเพ่ือการกำาหนดพ้ืนท่ีรับผิดชอบในการจัดการ	 บริหารทางทะเล	 รวมถึงได้ทราบว่าหากมีเหตุการณ์ต่าง	 ๆ 

ในทะเล	 จะมีผู้งานระดับพื้นที่เข้าไปให้การช่วยเหลือ	 ซึ่ง	 กรท.อศ.	 ได้จัดกำาลังพลเข้าให้ความรู้คณะอนุกรรมการ

กำาหนดและปรับปรุงเขตการปกครองของจังหวัดทางทะเลระดับจังหวัด	 	 ซึ่งผลของการเดินทางไปให้ความรู้ได้ผล

เป็นอย่างดี	 โดยเฉพาะในจังหวัดที่มีข้อขัดแย้งในการกำาหนดเขตทางทะเล	 ซึ่งทำาให้ทราบถึงเหตุผลการจัดทำาแผนที่	

รวมถึงการจัดทำาไม่มีผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ	 การใช้ชีวิต	 แต่จะมีประโยชน์อย่างยิ่งในการจัดการทางทะเล	

และการช่วยเหลือในทะเลเมื่อมีเหตุต่าง	ๆ	โดยมีการให้ความรู้	จำานวน	๑๓	ครั้ง	มีรายละเอียดดังนี้

	 ๑.	น.อ.ธนกร		นาจารย์	ผอ.กรท.อศ.	บรรยายเรื่องการแบ่งเขตจังหวัดชายทะเล					ในวันพุธที่	๑๕	พ.ค.๖๒	

ณ	โรงแรมมิลเลนเนียม	ฮิลตัน	เขตคลองสาน	กรุงเทพฯ		ราชการมีกำาหนด	๑	วัน
รายงานประจําปี ๒๕๖๒

๕-๑๖



	 ๒.	 น.อ.ธนกร	 	 นาจารย์	 ผอ.กรท.อศ.	 เป็นวิทยากรในการชี้แจงทำาความเข้าใจ	 แนวทางการดำาเนินการ

กำาหนดและปรับปรุงพื้นที่เขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล	 แก่คณะอนุกรรมการกำาหนดและปรับปรุงเขตการ

ปกครองของจังหวัดทางทะเลระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานี	 ตั้งแต่	 ๒๓	 พ.ค.๖๒	 ณ	 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี	

ราชการมีกำาหนด	๒	วัน

 ๓.	น.อ.ธนกร		นาจารย์	ผอ.กรท.อศ.	ประชุมการกำาหนดและปรับปรุงเขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล	
ระดับจังหวัดสมุทรสาคร	ในวันที่	๑๘	ก.ค.๖๒	ณ	ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์	ชั้น	๔	ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร	
ราชการมีกำาหนด	๑	วัน
	 ๔.	 น.ท.รชต	 	 โอศิริ	 หน.เขตแดนทางทะเลระหว่างประเทศ	 กรท.อศ.	 เป็นวิทยากรในการชี้แจงทำาความ
เข้าใจ	 แนวทางการดำาเนินการกำาหนดและปรับปรุงพื้นที่เขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล	 แก่คณะอนุกรรมการ
กำาหนดและปรับปรุงเขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล	 ระดับจังหวัดกระบี่	 ตั้งแต่	 ๒๒	 ก.ค.๖๒	 ณ	 ศาลากลาง
จังหวัดกระบี่	ราชการมีกำาหนด	๒	วัน
	 ๕.	น.อ.ธนกร		นาจารย์	ผอ.กรท.อศ.	ประชุมการกำาหนดและปรับปรุงเขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล	
ระดับจังหวัด	 ของจังหวัดสมุทรสงคราม	 และจังหวัดเพชรบุรี	 ในวันที่	 ๒๓	 –	 ๒๔	 ก.ค.๖๒	ณ	 ห้องประชุมบางช้าง	
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม	และ	ณ	ห้องประชุม	ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี	ราชการมีกำาหนด	๒	วัน

	 ๖.	 น.ท.รชต	 	 โอศิริ	 หน.เขตแดนทางทะเลระหว่างประเทศ	 กรท.อศ.	 บรรยายนิทรรศการ	 ในงานประชุม
วิชาการของ	ทร.	 ครั ้งที ่	 ๑๐	 	 ในหัวข้อการแบ่งเขตแดนทางทะเลระหว่างจังหวัดชายทะเลของประเทศไทย	

ณ	 ห้องบริพัตร	 อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง	 ยศ.ทร.	 อ.พุทธมณฑล	 จว.นครปฐม	 ตั้งแต่	 ๒๕	 ก.ค.๖๒	

ราชการมีกำาหนด	๑	วัน

 

รายงานประจําปี ๒๕๖๒

๕-๑๗



	 ๗.	 น.ท.รชต	 	 โอศิริ	 หน.เขตแดนทางทะเลระหว่างประเทศ	 กรท.อศ.	 เป็นวิทยากรในการชี้แจงทำาความ

เข้าใจ	 แนวทางการดำาเนินการกำาหนดและปรับปรุงพื้นที่เขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล	 แก่คณะอนุกรรมการ

กำาหนดและปรับปรุงเขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล	 ระดับจังหวัดชุมพร	 ตั้งแต่	 ๗	 ส.ค.๖๒	 ณ	 ศาลากลาง

จังหวัดชุมพร	ราชการมีกำาหนด	๒	วัน

	 ๘.	 น.อ.ธนกร	 	 นาจารย์	 ผอ.กรท.อศ.	 ประชุมเพื่อร่วมชี้แจงรายละเอียดการตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย

กระทรวง	กำาหนดเขตทะเลชายฝั่ง	ในบริเวณ	จังหวัดตราด	ณ	ห้องประชุมเดือนบุณนาค	ชั้น	๒			สำานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา	เขตพระนคร	กรุงเทพมหานคร	ใน	๗	ส.ค.๖๒	ราชการมีกำาหนด	๑	วัน

	 ๙.	 พล.ร.ต.จักรกฤช	 	 มะลิขาว	 รอง	 จก.อศ.	 น.อ.ธนกร	 	 นาจารย์	 ผอ.กรท.อศ.	 และ	 น.ท.รชต	 	 โอศิริ	

หน.เขตแดนทางทะเลระหว่างประเทศ	 กรท.อศ.	 ประชุมคณะอนุกรรมการกำาหนดแนวทางและพิกัดเพื่อแบ่งเขต

การปกครองของจังหวัดทางทะเล	ครั้งที่	๑/๒๕๖๒	ในวันที่	๒๓	ส.ค.๖๒	ณ	ห้องประชุมราชสีห์	ชั้น	๒	ศาลาว่าการ

กระทรวงมหาดไทย	เขตพระนคร	กรุงเทพมหานคร	ตั้งแต่	๒๓	ส.ค.๖๒	ราชการมีกำาหนด	๑	วัน

	 ๑๐.	 น.ท.รชต	 	 โอศิริ	 หน.เขตแดนทางทะเลระหว่างประเทศ	 กรท.อศ.	 ปฏิบัติราชการคณะอนุกรรมการ

กำาหนดและปรับปรุงเขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล	 ระดับจังหวัดชลบุรี	 เพื่อพิจารณากำาหนดและปรับปรุง

เขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล	ระดับจังหวัดชลบุรี	ณ	ศาลากลางจังหวัดชลบุรี	ในวันที่	๒	ก.ย.๖๒	ราชการมี

กำาหนด	๑	วัน

	 ๑๑.	น.อ.ธนกร		นาจารย์	ผอ.กรท.อศ.	เข้าร่วมประชุมกำาหนดและปรับปรุงเขตการปกครองของจังหวัดทาง

ทะเล	ระหว่าง	กรุงเทพมหานคร	จังหวัดสมุทรสาคร	และจังหวัดสมุทรปราการ	ณ	ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร	๒	

เขตดินแดง	กรุงเทพมหานคร	๑๐	ก.ย.๖๒	ราชการมีกำาหนด	๑	วัน

 ๑๒.	น.อ.ธนกร		นาจารย์	ผอ.กรท.อศ.	ประชุมคณะอนุกรรมการกำาหนดปรับปรุงเขตการปกครองของจังหวัด

ทางทะเล	จังหวัดสงขลา	ครั้งที่	๒/๒๕๖๒	ระหว่าง	วันที่	๒๒	ก.ย.๖๒	ณ	ศาลากลางจังหวัดสงขลา	ราชการมีกำาหนด	

๓	วัน

	 ๑๓.	น.ท.รชต		โอศิริ	หน.เขตแดนทางทะเลระหว่างประเทศ	กรท.อศ.	ชี ้แจงและรับฟังความคิดเห็น	

การจัดทำาร่างแผนที่เขตปกครองของจังหวัดทางทะเล	จังหวัดชุมพร	ตั้งแต่	๗	ต.ค.๖๒	ราชการมีกำาหนด		๒	วัน

 การดําเนินการต่อไป

	 หลังจากที่จังหวัดชายฝั่งทะเลทั้ง	๒๒	จังหวัด	และกรุงเทพมหานคร	ได้เห็นชอบร่างแผนที่เขตการปกครอง

ของจังหวัดทางทะเลที่กรมอุทกศาสตร์	จัดทำาขึ้นแล้ว	จะมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงการกำาหนดเขตการปกครอง

ของจังหวัดทางทะเลระหว่างคู ่จังหวัด		จากนั้นทำาการเสนอให้คณะทำางานยกร่างกฎหมายเพื่อกำาหนดพื้นที่

เขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล		เป็นกฎหมายต่อไป

รายงานประจําปี ๒๕๖๒

๕-๑๘



เรืออสุรปักษี 
 เป็นเรือรูปสัตว์ในประเภทเรือเหล่า

แสนยากร เป็นหนึ่งในเรือพระราชพิธีกระบวน

พยุหยาตราชลมารค โขนเรือเป็นรูปครึ่งยักษ์

ครึ่งนก มีส่วนบนเป็นยักษ์   ส่วนล่างเป็นนก

สีเขียว ปิดทองประดับกระจก ลําเรือภายนอก

ทาสีดํา  เขียนลวดลายภาพดอกพุตตานสีทอง 

การแต่งกายของผู้ประจําเรือ นายลํานุ่งปูม 

สวมเสื้อเข้มขาบ โพกผ้าขลิบทอง








