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คานา
คู่มือ ปฏิบัติการกระบวนการเตรียมความพร้อมของเรือเพื่อสนับ สนุนการปฏิบัติร าชการฉบับนี้เป็น
เอกสารอ้างอิ งส าหรับ ผู้เ กี่ยวข้องกั บกระบวนการเตรียมความพร้อมของเรือเพื่อสนับ สนุนการปฏิบัติราชการ
ซึ่งหมวดเรืออุทกศาสตร์ กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ (มวอ.อศ.) เป็นหน่วยงานที่จะต้องเตรียมเรือให้พร้อมที่ จะ
สนั บ สนุ น หน่ ว ยขึ้ น ตรงของกรมอุ ท กศาสตร์ (นขต.อศ.) ออกปฏิ บั ติ ร าชการ ได้ แ ก่ กองส ารวจแผนที่
กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ (กรท.อศ.) สนับสนุน ร.ล.พฤหัสบดี ในภารกิจสารวจแผนที่ทะเลเพื่อสร้างต้นฉบับ
แผนที่เดินเรือ กองสมุทรศาสตร์ กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ (กมศ.อศ.) สนับสนุน ร.ล.ศุกร์ หรือ ร.ล.พฤหัสบดี
ในภารกิ จ ส ารวจสมุ ท รศาสตร์ ทั้ ง ฝั่ ง อ่ า วไทยและบริ เ วณฝั่ ง ตะวั น ตกของประเทศไทย (ทะเลอั น ดามั น )
กองเครื่องหมายทางเรือ ศูนย์ส นับ สนุนการเดินเรือ กรมอุทกศาสตร์ กองทั พเรือ (กคม.ศสด.อศ.) สนั บสนุน
ร.ล.สุริยะ ในภารกิจตรวจซ่อมบารุงเครื่องหมายทางเรือ ที่งฝั่งตะวันออกของอ่าวไทย ฝั่งตะวันตกของอ่าวไทย
(ภาคใต้) และบริเวณฝั่งตะวันตกของประเทศไทย (ทะเลอันดามัน) และสาหรับในส่วนของหมวดเรืออุทกศาสตร์
จัดเตรียมความพร้อมของ ร.ล.จันทร และ เรือ อศ.๓ ในภารกิจการฝึกสารวจและวิเคราะห์ลักษณะพื้นท้องทะเล
ทางยุทธวิธี และการฝึกภาคทะเลนายทหาร/พลทหารใหม่สังกัด อศ. โดยพาหนะเรือสังกัด อศ.
ในกระบวนการเตรียมความพร้อมของเรือเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการนั้น ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องทั้งใน
หมวดเรืออุทกศาสตร์และหน่วยขึ้นตรงกรมอุทกศาสตร์ ที่มีความประสงค์จะใช้เรือออกปฏิบัติราชการ จะต้องมี
ความเข้าใจไปทิศทางเดียวกันและทางานสอดประสานกันเพือ่ ให้สามารถเตรียมเรือและกาหนดแผนการออกปฏิบัติ
ราชการได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องของกระบวนการฯ ในหมวดเรือ
อุทกศาสตร์ฯ ก็จะต้องเข้าใจและสามารถติดตามในกระบวนการสนับสนุนต่าง ๆ ที่จะทาให้เรือมีความพร้อมใน
การปฏิบัติราชการ ทั้งการซ่อมทาเรือโดยกรมอู่ทหารเรือ (อร.) การอาวุธ การสื่อสาร การเรือ การกาลังพล
ตลอดจนการแพทย์และสุขาภิบาล รวมทั้งการประสานงานกับหน่วยขึ้นตรง กองทัพเรือ (นขต.ทร.) อื่น ๆ ที่
เกี่ ยวข้อง เช่น กองเรือ ยุท ธการ (กร.) กรมสรรพาวุ ธทหารเรือ (สพ.ทร.) กรมการสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศทหารเรือ (สสท.ทร.) กรมพลาธิการทหารเรือ (พธ.ทร.) และ กรมแพทย์ทหารเรือ (พร.) เพื่อขอรับ
การสนับสนุนในการเตรียมความพร้อมของเรือให้มีความพร้อมและสมบูรณ์มากที่สุด
คณะผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือปฏิบัติการกระบวนการเตรียมความพร้อมของเรือเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติราชการฉบับนี้ จะมีประโยชน์สาหรับผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการฯ ทั้งหมวดเรืออุทกศาสต์และหน่วยขึ้นตรง
กรมอุทกศาสตร์ ให้สามารถเตรียมเรือและออกปฏิบัติร าชการต่าง ๆ ได้อย่างมีป ระสิทธิภาพยิ่งขึ้น และหากมี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ทางคณะผู้จัดทายินดีรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อนามาปรับปรุงคู่มือนี้ให้เหมาะสมต่อการใช้งาน
มากยิ่งขึ้น ต่อไป โดยสามารถส่งข้อเสนอแนะมาได้ที่ หมวดเรืออุทกศาสตร์ กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ หมายเลข
โทรศัพท์ ๐-๒๔๗๕-๗๐๒๘

หมวดเรืออุทกศาสตร์
กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ
มี.ค.๖๐
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๑๕. ผนวก จ อนุมัติ ทร. ลง ๓๐ ธ.ค.๕๙ ท้ายบันทึก ยก.ทร. ลับมาก ด่วนมาก
ที่ กห ๐๕๐๕/๑๕๓ ลง ๓๐ ธ.ค.๕๙ เรื่อง ขออนุมัติติดตั้ง ปก. .๕๐ นิ้ว เพิ่มเติมให้กับ
ร.ล.ศุกร์ และขออนุมัติอัตราเป็นอัตราสรรพาวุธประจาเรือเป็นการชั่วคราว
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๑
๑. วัตถุประสงค์
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการเตรียมความพร้อมของเรือเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการนี้ จัดทา
ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติและแก้ไขปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการเตรียม
ความพร้อมของเรือเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการ
๒. แผนผังกระบวนการทางาน
แผนผัง กระบวนการทางาน “กระบวนการเตรียมความพร้อมของเรือเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติร าชการ ”
ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องดังนี้
๒.๑ มวอ.อศ. จัดส่ง แผนซ่อ มบารุง เรือปี งป. ถัดไป และระยะปานกลาง ๕ ปี ให้ นขต.อศ. ที่ เกี่ ยวข้อง
(กรท.อศ. กมศ.อศ. และ กคม.ศสด.อศ.) พิจารณาปรับแต่งการใช้เรือในการออกปฏิบัติราชการ ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้งานและการซ่อมบารุงเรือ รายละเอียดตาม บันทึก อร. ลับมาก ที่ กห ๐๕๒๔/๒ ลง ๑๗
มี.ค.๕๙ เรื่อง อนุมัติร่างแผนซ่อมบารุงเรือปี งป.๖๐ และร่างแผนซ่อมบารุงเรือระยะปานกลาง ๕ ปี งป.๖๑ - ๖๕
(ผนวก ก)
๒.๒ นขต.อศ. พิ จารณาปรับแต่ง แผนปฏิบัติราชการ ปี งป. ถัดไปของตน ให้เ หมาะสมกั บ แผนการซ่อม
บารุงเรือ โดยกาหนดการใช้เรือแต่ละลาและช่วงเวลาการใช้เรือ และแจ้งความต้องการให้ มวอ.อศ. ทราบ เพื่อ
เตรียมเรือ
๒.๓. จากข้อ ๒ เมื่อ มวอ.อศ. ทราบกาหนดการใช้เรือแต่ละลาและช่วงเวลาการใช้ ก็จะกาหนดการใช้เรือ
และเตรียมเรือ ถ้าหากเป็นเรือที่ไม่มีการเข้ารับการซ่อมบารุงตามแผนการซ่อมบารุง ก็จะเตรียมเรือให้พร้อมใน
ทุกส่วน เช่น ตัวเรือ เรือเล็ก เครื่องจักรใหญ่ เครื่องไฟฟูา ระบบอาวุธ และระบบสื่อสาร หากในระหว่างที่เตรียม
เรือตรวจพบปัญหา อุปสรรคข้อขัดข้อง ก็จะดาเนินการแก้ไขโดยกาลังพลของ มวอ.อศ. เอง หรือประสานหน่วย
เทคนิคที่เกี่ยวข้อง เช่น อร. อจปร.อร. สพ.ทร. หรือ สสท.ทร. ช่วยเหลือดาเนินการแก้ไขให้เรือมีความพร้ อม แต่ถ้า
หากเรือเข้ารับการซ่อมบารุงตามแผนฯ ก็จะติดตามการซ่อมบารุงให้แล้วเสร็จตามแผนฯ เพื่อให้สามารถส่งเรือและ
เตรียมเรือให้พร้อมสาหรับออกปฏิบัติราชการ
๒.๔ ตรวจและเตรียมความพร้อมของเรือ เมื่อเริ่มปี งป. แล้ว มวอ.อศ. ก็จะเริ่มตรวจสอบความพร้อมของเรือ
ทั้งที่อยู่ในแผนซ่อมบารุงเรือและไม่อยู่ในแผนฯ ซึ่งจะใช้เวลาตั้งแต่เริ่มปี งป. จนถึงเรือออกปฏิบัติราชการ หาก
ตรวจพบเรือมี ความเสียหายหรือ ขัดข้อ งในส่วนประกอบใดๆ จนไม่ส ามารถแก้ไขได้ หรือการซ่อมทาต้องใช้
เวลานานจนเป็นผลกระทบร้ายแรงต่อการปฏิบัติราชการ มวอ.อศ. จะแจ้ งให้ นขต.อศ. ที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อทา
การปรับแต่งแผนปฏิบัติราชการให้เหมาะสมต่อไป
๒.๕ ตรวจสอบความพร้อมของกาลังพล โดย มวอ.อศ. จะตรวจสอบความพร้อมของกาลังพลประจาเรือใน
ทุกส่วน หากกาลังพลประจาเรือได้รับการบรรจุไม่ครบตามตาแหน่ง ก็จะจัดหากาลังพลสมทบจากเรือใน มวอ.อศ.
และขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเจ้าของสายวิทยาการต่าง ๆ เช่น กร. อร. พร. พธ.ทร. และ สพ.ทร. ยกเว้นมีการ
ขาดแคลนกาลังพลอย่างร้ายแรง จนไม่สามารถหากาลังพลมาสมทบให้พอเพียงต่อการปฏิบัติราชการได้ ซึ่งจะทาให้
เกิดอันตรายต่อเรือหรือทาให้ภารกิจไม่บรรลุผลสาเร็จ มวอ.อศ. จะแจ้งให้ นขต.อศ. ที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อทาการ
ปรับแต่งแผนปฏิบัติราชการให้เหมาะสมต่อไป
๒.๖ ส่งเรือออกปฏิบัติราชการ เมื่อเรือและกาลังพลประจาเรือมีความพร้อม มวอ.อศ. ก็จะส่งเรือออกปฏิบัติ
ราชการ โดย นขต.อศ. ที่ต้องการใช้เรือจัดทาคาสั่งออกปฏิบัติราชการ เมื่อ จก.อศ. อนุมัติคาสั่งปฏิบัติการ และมีผล
บังคับใช้แล้ว ขณะนี้เรือจะขึ้นการบังคับบัญชากับ ศปก.ทร. โดยมีแม่กองสารวจแผนที่/ผู้อานวยการสารวจสมุทร
ศาสตร์/ผู้อานวยการตรวจซ่อมบารุงเครื่องหมายทางเรือ เป็นผู้รับผิดชอบภารกิจ และ มวอ.อศ. จะดาเนินงานธุรการ
เรียนเชิญ จก.อศ. หรือผู้แทน ประกอบพิธีส่งเรือออกปฏิบัติราชการ

๒
ผังกระบวนการทางาน
มาตรฐาน
เวลา (วัน)

ลาดับ

ขั้นตอน

๑.

มวอ.อศ. ส่ ง แผนซ่ อ มบ ารุ ง เรื อ ปี งป.
ถั ด ไปและระยะปานกลาง ๕ ปี ให้
นขต.อศ. พิ จารณาปรับแต่งแผนการใช้
เรือในการออกปฏิบัติราชการ
จัดทาคาสั่งปฏิบัติราชการ

ปรับแผนเมื่อเรือไม่พร้อม

๒.

๓.

นขต.อศ. พิจารณาแผนปฏิบัติราชการ ปี
งป. ถั ด ไปของตน ให้ เ หมาะสมกั บ
แผนการซ่อมบารุงเรือ โดยกาหนดการ
ใช้ เ รื อ และช่ ว งเวลาการใช้ เ รื อ และ
เสนอความต้องการให้ มวอ.อศ. ทราบ
มวอ.อศ กาหนดแผนการใช้เรือและ
เตรียมเรือ

ตรวจและเตรี ย ม
ความพร้อมของเรือ

๔.
เรือไม่พร้อม

ตรวจสอบแผนการ
ซ่อมบารุง

อร. สพ.ทร.
สสท.ทร.
และ อล.ทร.

๕.

เตรียมความพร้อม
ของกาลังพล
ขอรับการ
สนับสนุนกาลังพล

กาลังพลไม่พร้อม

กร. อร. พร.
พธ.ทร. และ
สพ.ทร.

๖.

๕

๕

ข้อกาหนดของกระบวนการ
แผนซ่ อ มบ ารุ ง เรื อ ปี งป.ถั ด ไป มี
รายละเอียด ช่วงเดือนที่เรือจะต้องเข้า
ซ่อมชัดเจน ส่วนแผนซ่อมบารุงระยะ
ปานกลาง ๕ ปี จะกาหนดประเภทการ
ซ่อมทาและปี งป. ที่เรือ จะเข้า รับการ
ซ่อมทา
นขต.อศ. พิจารณาแผนปฏิบัติราชการ
๔ ปี แ ล ะ ป ร ะ จ า ปี ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง
พิ จ า รณ าค วา มเ หม าะ สม ทั้ ง กา ร
ปฏิบัติงานและการซ่อมบารุงเรือ แล้ ว
แจ้ ง ความต้อ งการใช้ เรื อ ให้ มวอ.อศ.
ทราบ

มวอ.อศ. กาหนดแผนการใช้เรือ ส่งเรือ
๒๗๐ เข้ารับการซ่อ มบารุง ตามแผนฯ หรือ
(ประมาณ) เตรี ย มเรื อ ให้ พ ร้ อ ม(หากเรื อ ไม่ มี
แผนการเข้ารับการซ่อมบารุง)
- มวอ.อศ. ตรวจสอบแผนซ่ อ มบ ารุ ง
เรื อ (คส. ตว. จก.ป.) กั บ หน่ ว ยซ่ อ ม
(อร. สพ.ทร. อล.ทร.) ให้สามารถส่ ง
เรือได้ตามแผนปฏิบัติราชการ
๑๕ - - ตรวจสอบตัวเรือและอุปกรณ์ส าคัญ
๑๕๐ ต่างๆ หากเกิ ดการช ารุดเสียหาย ไม่
สามารถซ่ อ มท าได้ ทั น และจะเกิ ด
ผลกระทบต่อ การปฏิ บัติราชการ ต้อ ง
ดาเนินการแจ้งให้ นขต.อศ. ที่เกี่ยวข้อง
ทราบเพื่อพิจารณาปรับแต่งแผนฯ
- เตรียมความพร้อมของกาลังพล โดย
๑. จั ด ก าลั ง พลสมทบจากเรื อ ใน
มวอ.อศ. ในตาแหน่งที่ขาด
๒. ขอรั บ การสนั บ สนุ น จากหน่ ว ย
เจ้าของสายวิทยการ เช่น กร. อร. พร.
๓๐ พธ.ทร. และ สพ.ทร.
- หากมี ก ารขาดแคลนก าลั ง พลอย่ า ง
ร้ า ยแรง ต้ อ งแจ้ ง ให้ นขต.อศ. ที่
เกี่ ยวข้อ งทราบเพื่ อพิ จารณาปรั บแต่ ง
แผนฯ

ส่งเรือออกปฏิบัติราชการ

๕

รวม

ประมาณ
๓๓๐ –
๔๖๕ วัน

ส่งเรือออกปฏิบัติราชการ ให้ นขต.อศ.
ที่เกี่ยวข้องจัดทาคาสั่งปฏิบัติราชการ

ผู้รับผิดชอบ

มวอ.อศ.

นขต.อศ.

มวอ.อศ./
เรือในสังกัด

มวอ.อศ./
เรือในสังกัด

มวอ.อศ./
เรือในสังกัด

มวอ.อศ.

๓
๓. ขอยเขต (กิจกรรมตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุด)
๓.๑ มวอ.อศ. จัดส่ง แผนซ่อมบ ารุง เรือปี งป. ถัดไป และระยะปานกลาง ๕ ปี ให้ นขต.อศ. ที่ เ กี่ยวข้อง
(กรท.อศ. กมศ.อศ. และ กคม.ศสด.อศ.) พิจารณาปรับแต่งการใช้เรือในการออกปฏิบัติราชการ ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้งานและการซ่อมบารุงเรือ โดยมุ่งเน้ นการออกปฏิบัติราชการในปี งป. ถัดไป ให้ตรงตาม
แผนการซ่อมบารุงเรือ โดยการจัดเรือออกปฏิบัติราชการสามารถกระทาได้หลังจากที่ซ่อมบารุงตามแผนฯ แล้ว
เสร็จ และ อจปร.อร. ส่งเรือให้กับ อศ. แล้ว
๓.๒ นขต.อศ. ที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับแต่งแผนปฏิบัติราชการ ปี งป. ถัดไปของตน ให้เหมาะสมกับแผนการซ่อม
บารุงเรือ โดยกาหนดการใช้เรือแต่ละลาและช่วงเวลาการใช้เรือ และแจ้งความต้องการให้ มวอ.อศ. ทราบ เพื่อ
เตรียมเรือให้พร้อมออกปฏิบัติราชการตามกาหนด โดย
๓.๒.๑ จัด ร.ล.พฤหัสบดี สนับสนุนงานสารวจแผนที่ทะเล
๓.๒.๒ จัด ร.ล.ศุกร์ หรือ ร.ล.พฤหัสบดี สนับสนุนงานสารวจสมุทรศาสตร์
๓.๒.๓ จัด ร.ล.สุริยะ สนับสนุนงานตรวจซ่อมบารุงเครื่องหมายทางเรือ
๓.๓ เมื่อ มวอ.อศ. ทราบกาหนดการใช้เรือแต่ละลาและช่วงเวลาการใช้ ก็จะกาหนดการใช้เรือและเตรียมเรือ
ถ้าหากเป็นเรือที่ ไม่มีการเข้ารับการซ่อมบารุง ตามแผนการซ่อมบ ารุง ก็จะเตรียมเรือให้พร้อมในทุกส่วน เช่น
ตัวเรือ เรือเล็ก เครื่องจักรใหญ่ เครื่องไฟฟูา ระบบอาวุธ และระบบสื่อสาร หากในระหว่างที่เตรียมเรือตรวจพบ
ปัญหา อุปสรรคข้อ ขัดข้อ ง ก็ จะดาเนินการแก้ ไขโดยกาลัง พลของ มวอ.อศ. เอง หรือประสานหน่วยเทคนิคที่
เกี่ยวข้อง เช่น อร. อจปร.อร. สพ.ทร. หรือ สสท.ทร. ช่วยเหลือดาเนินการแก้ไขให้เรือมีความพร้อม แต่ถ้าหากเรือ
เข้ารับการซ่อมบารุงตามแผนซ่อมบารุงเรือ (ซ่อมคืนสภาพ (คส.) จากัดประจาปี (จกป.) หรือตามระยะเวลา
(ตว.)) ก็จะติดตามการซ่อมบารุงให้แล้วเสร็จตามแผนฯ เพื่อให้สามารถส่งเรือและเตรียมเรือให้พร้อมสาหรับออก
ปฏิบัติราชการ
๓.๔ ตรวจและเตรียมความพร้อมของเรือ เมื่อเริ่มปี งป. แล้ว มวอ.อศ. ก็จะเริ่มตรวจสอบความพร้อมของเรือ
ทั้งที่อยู่ในแผนซ่อมบารุงเรือและไม่อยู่ในแผนฯ ซึ่งจะใช้เวลาตั้งแต่เริ่ มปี งป. จนถึงเรือออกปฏิบัติราชการ หาก
ตรวจพบเรือมี ความเสียหายหรือ ขัดข้อ งในส่วนประกอบใดๆ จนไม่ส ามารถแก้ไขได้ หรือการซ่อมทาต้องใช้
เวลานานจนเป็นผลกระทบร้ายแรงต่อการปฏิบัติราชการ มวอ.อศ. จะแจ้งให้ นขต.อศ. ที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อทา
การปรับแต่งแผนปฏิบัติราชการให้เหมาะสมต่อไป ซึ่งมีการดาเนินการดังนี้
๓.๔.๑ ติดตาม ตรวจสอบแผนการซ่อมบารุงเรือของ อร. กับ แผนการซ่อมบารุงของหน่วยเทคนิคอื่น ๆ
เช่น สพ.ทร. สสท.ทร. และ อล.ทร. ให้เป็นไปตามแผนฯ และร่วมมือกันแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้การซ่อม
บารุงเรือเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๓.๔.๒ หากตรวจพบปัญหาเกิดขึ้นกับอุปกรณ์หลัก หรือระบบใดๆ ของเรือ แล้วไม่สามารถทาการซ่อม
ท าได้ ห รือใช้เ วลาในการซ่ อ มท านานจนท าให้เ กิ ดผลกระทบร้ายแรงต่ อการปฏิบัติ ร าชการ มวอ.อศ. ก็ จ ะ
ดาเนินการแจ้งให้ นขต.อศ. ที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อให้ทาการปรับแต่งแผนปฏิบัติราชการให้เหมาะสม เช่น เปลี่ยน
เรือ (เช่น เปลี่ยนจาก ร.ล.พฤหัสบดี เป็น ร.ล.ศุกร์ ในภารกิจสารวจแผนที่ทะเล - สารวจสมุทรศาสตร์ บริเวณฝั่ง
ตะวันตกของประเทศไทยในปี งป.๕๖) หรือปรับแผนฯ มาเป็นการปฏิบัติราชการทางบกแทน
๓.๕ ตรวจสอบความพร้อมของกาลังพล โดย มวอ.อศ. จะตรวจสอบความพร้อมของกาลังพลประจาเรือในทุก
ส่วน หากกาลังพลประจาเรือได้รับการบรรจุไม่ครบตามตาแหน่ง ก็จะจัดหากาลังพลสมทบจากเรือใน มวอ.อศ. และ
ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเจ้าของสายวิทยาการต่าง ๆ เช่น กร. อร. พร. พธ.ทร. และ สพ.ทร. ยกเว้ นมีการขาด
แคลนกาลังพลอย่างร้ายแรง จนไม่สามารถหากาลังพลมาสมทบให้พอเพียงต่อการปฏิบัติราชการได้ ซึ่งจะทาให้เกิด
อันตรายต่อเรือหรือทาให้ภารกิจไม่บรรลุผลสาเร็จ มวอ.อศ. จะแจ้งให้ นขต.อศ. ที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อทาการ

๔
ปรับแต่งแผนปฏิบัติราชการให้เหมาะสมต่อไป
๓.๖ ส่งเรือออกปฏิบัติราชการ เมื่อเรือและกาลังพลประจาเรือมีความพร้อม มวอ.อศ. ก็จะส่งเรือออกปฏิบัติ
ราชการ โดย นขต.อศ. ที่ต้องการใช้เรือจัดทาคาสั่งออกปฏิบัติราชการ เมื่อ จก.อศ. อนุมัติคาสั่งปฏิบัติการ และมีผล
บังคับใช้แล้ว ขณะนี้เรือจะขึ้นการบังคับบั ญชากับ ศปก.ทร. โดยมีแม่กองสารวจแผนที่/ผู้อานวยการสารวจสมุทร
ศาสตร์/ผู้อ านวยการตรวจซ่อมบ ารุง เครื่อ งหมายทางเรือ เป็นผู้รับผิ ดชอบภารกิ จ และ สุ ดท้ าย มวอ.อศ. จะ
ดาเนินงานธุรการ เรียนเชิญ จก.อศ. หรือผู้แทน ประกอบพิธีส่งเรือออกปฏิบัติราชการ
๔. ความรับผิดชอบ (ของผูเ้ กี่ยวข้องตามกิจกรรมใน Flow Chart

ากตาแหน่งสูงสุดมาต่าสุด)

กระบวนการเตรียมความพร้อมของเรือเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการ เป็นงานที่ต้องดาเนินการโดยอาศัย
หมวดเรืออุทกศาสตร์ กรมอุท กศาสตร์ กองทัพเรือ (มวอ.อศ.) เป็นหน่วยงานหลัก ในการดาเนินการ โดยมี
นขต.อศ. ที่เกี่ยวข้อง (กรท.อศ. กมศ.อศ. และ กคม.ศสด.อศ.) เป็นผู้มีความต้องการใช้เรือ และหน่วยเทคนิคที่
เกี่ยวข้อง คือ อร. เป็นหน่วยงานหลักในการกาหนดแผนซ่อมบารุงเรือ (งป. ถัดไป และระยะปานกลาง ๕ ปี) จะ
ดูแลในการนาเรือของ อศ. เข้ารับการซ่อมทาที่ อจปร.อร. และบริษัท อู่กรุงเทพฯ จากัด ตามแผนฯ ส่วน สพ.ทร.
สสท.ทร. และ อล.ทร. จะดูแลการซ่อมทาอุปกรณ์ตามสายวิทยาการของตน ส่วนในด้านกาลังพลนั้น มวอ.อศ. จะ
จัดกาลังพลของ มวอ.อศ. เองจากเรือในสังกัด มวอ.อศ. และ บก.อศ. ลงสมทบในเรือที่ออกปฏิบัติราชการ หาก
เรือนั้นมีกาลังพลไม่ครบตามอัตรา และขอรับการสนับสนุนจากหน่วยหัวหน้าสายวิทยาการอื่น ๆ คือ กองเรือ
ยุทธการ (กร.) ในด้านกาลังพลพรรคนาวินและพรรคกลิน กรมอู่ทหารเรือ (อร.) ในด้านกาลังพลของ อร. (ช่างไม้)
กรมแพทย์ทหารเรือ (พร.) ด้านกาลังพลเหล่าแพทย์ (นายทหารพยาบาล และเจ้าหน้าที่พยาบาล) กรมพลาธิการ
ทหารเรือ (พธ.ทร.) ด้านกาลังพลพรรคพิเศษ เหล่าพลาธิการ (หน.สูทกรรม และเจ้าหน้าที่พลาธิการ) และ กรม
สรรพาวุธทหารเรือ (สพ.ทร.) ด้านกาลังพลสายสรรพาวุธ (เจ้าหน้าที่ป ระดาน้า) เพื่อบรรจุลงตาแหน่ง เรือให้
ครบถ้วนตามระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยการจัดเจ้าหน้าที่เมื่อเรือหลวงไปราชการ และการให้ยืมเงินราชการเมื่อ
เรือหลวงหรือหน่วยทหารไปราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ (ผนวก ค) จากที่กล่าวมาจึงสามารถแบ่งความรับผิดชอบได้ดังนี้
๔.๑ น.อ.ชัยฤทธิ์ เกิดผล ผู้บังคับหมวดเรืออุทกศาสตร์ (ผบ.มวอ.อศ.) มีบทบาทหน้าที่ รับผิดชอบดูแลเรือ
สารวจและเรืออื่น ๆ ที่สังกัด อศ. ให้พร้อมออกปฏิบัติราชการได้
๔.๒ น.อ.ธนกร นาจารย์ ผู้อ านวยการกองส ารวจแผนที่ (ผอ.กรท.อศ.) มี บทบาทหน้าที่ บังคับบัญชาและ
รับผิดชอบการปฏิบัติงานของกองสารวจแผนที่
๔.๓ น.อ.สานิตย์ การสูงเนิน ผู้อานวยการกองสารวจสมุทรศาสตร์ (ผอ.กมศ.อศ.) มีบทบาทหน้าที่ ปกครอง
บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของกองสมุทรศาสตร์ และกาหนดนโยบาย โครงการและแผนงานในการดาเนินงาน
สมุทรศาสตร์และวิศวกรรมชายฝั่ง
๔.๔ น.อ.กาจ บุญวิทยา หัวหน้ากองเครื่องหมายทางเรือ ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ (หก.กคม.ศสด.อศ.) มีบทบาท
หน้าที่ บริหารงาน วางแผน สั่งการ ควบคุม ปกครองบังคับบัญชา และรับผิดชอบการปฏิบัติราชการของกองเครื่องหมาย
ทางเรือ รวมทั้งศึกษา วางแผน สั่งการและควบคุมการปฏิบัติงานด้านเครื่องหมายช่วยการเดินเรือให้เป็นไปตามกาหนด
และคาแนะนาของสมาคมประภาคารระหว่างประเทศ
๔.๕ น.อ.วันชัย วงศ์ทะเล ต้นกลหมวดเรืออุทกศาสตร์ (ตก.มวอ.อศ.) มีบทบาทหน้าที่ ดูแลตรวจการซ่อมบารุง
และจัดหาอะไหล่ เครื่องจักรกล ไฟฟูา อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จาเป็นต่อการซ่อมบารุงเรือ
๔.๖ น.อ.พันธุ์นาถ นาคบุปผา เสนาธิการหมวดเรืออุทกศาสตร์ (เสธ.มวอ.อศ.) มีบทบาทหน้าที่ ประสานงานและ
เป็นที่ปรึกษาของ ผบ.มวอ.อศ. ดูแลและอานวยการงานฝุายอานวยการให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ให้

๕
คาปรึกษาแผนงาน ประสานงาน กากับดูแลการดาเนินการด้านยุทธการ และการฝึกหัดศึกษา
๔.๗ น.ต.วัฒนชัย กิจทิพย์ ประจากองบังคับการหมวดเรืออุทกศาสตร์ (กล.) มีบทบาทหน้าที่ ดาเนินการและ
รับผิดชอบเอกสารและงานธุรการ ตลอดจนสถิติต่าง ๆ ฝุายช่างกล
๔.๘ ว่าที่ น.ต.สุรชัย เต็งราพึง ประจากองบังคับการหมวดเรืออุทกศาสตร์ (นว.) มีบทบาทหน้าที่ เป็นนายทหาร
กาลังพลของหมวดเรือฯ รับผิดชอบด้านกาลังพล และธุรการ ตลอดจนปกครองบังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ฝุายกาลังพล
และธุรการ ปกครองบังคับบัญชาทหารกองประจาการ
๔.๙ ร.อ.สิทธิประเสริฐ มาเกิด นายทหารพลาธิการ หมวดเรืออุทกศาสตร์ มีบทบาทหน้าที่ ควบคุมการเบิกจ่าย
พัสดุให้แก่หมวดเรืออุทกศาสตร์ และเรือต่าง ๆ ในหมวดเรืออุทกศาสตร์
๔.๑๐ พ.จ.อ.กุหลาบ รอดวิจิตร ประจา อศ. ปฏิบัติหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร ตาแหน่งนายทหารวิทยุ หมวด
เรืออุทกศาสตร์ มีบทบาทหน้าที่ ดาเนินการและปฏิบัติงานด้านการสื่อสาร รับผิดชอบและควบคุมดูแลเครื่องมือ
สื่อสาร อุปกรณ์สื่อสาร ให้พร้อมที่จะใช้ราชการ
๔.๑๑ พ.จ.อ.ประกิจ มาลัยเปีย พนักงานวิท ยุ หมวดเรืออุทกศาสตร์ มีบ ทบาทหน้าที่ ควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติหน้าที่และยามประจาวันของเจ้าหน้าที่วิทยุ ดาเนินงานเกี่ยวกับงานธุรการ จัดทาสถิติการสื่อสารการใช้
เครื่องมือเครื่องสื่อสารของหมวดเรืออุทกศาสตร์
๔.๑๒ พ.จ.ท.วิชัย ลุ้งบ้าน เสมียน (นว.) หมวดเรืออุทกศาสตร์ มีบทบาทหน้าที่ เก็บตรวจค้นเอกสาร รับ - ส่ง
หนังสือราชการ ควบคุมทะเบียนหนังสือรับ - ส่ง พิมพ์หนังสือ แยกและเก็บเอกสาร ตลอดจนการเสนอหนังสือ
และดูแลรักษาเครื่องพิมพ์ดีด ตลอดจนเครื่องใช้ประจาสานักงาน
๔.๑๓ พ.จ.ท.นาโชค อยู่ภู เสมียนพลาธิการ หมวดเรืออุทกศาสตร์ มีบทบาทหน้าที่ เป็นผู้ช่วยนายทหาร
พลาธิการ และรับผิดชอบงานพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับหน้าที่ในสายงานของพลาธิการ
๔.๑๔ พ.จ.ต.อภิสิทธิ์ ทาบุญ เสมียน (กล.) หมวดเรืออุทกศาสตร์ มีบทบาทหน้าที่ ช่วย พ.จ.ท.วิชัยฯ และ
รับผิดชอบงานธุรการฝุายช่างกล
๔.๑๕ จ.อ.ธาวิน ใจมั่น พนักงานวิทยุ หมวดเรืออุทกศาสตร์ มีบทบาทหน้าที่ เป็นเจ้าหน้าที่วิทยุของหมวด
เรืออุทกศาสตร์ และรับผิดชอบการปฏิบัติบารุงเครื่องมือที่ได้รับมอบหมาย
๕. คาจากัดความหรือนิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
๕.๑ การซ่อมคืนสภาพ (คส.) หมายถึง การถอดแยกชิ้นส่วนทั้งหมดของยุทโธปกรณ์ที่ชารุดออกตรวจซ่อม
เปลี่ยนและทดลองให้ใช้ร าชการได้ ตรวจทดลองระบบต่าง ๆ ปรับเที ยบมาตรวัดต่าง ๆ ให้ได้มาตรฐาน ให้
ยุทโธปกรณ์คืนสภาพเหมือนของใหม่หรือใกล้เคียงกับของใหม่ที่ผลิตจากโรงงานดั้งเดิม ทั้งในรูปลักษณะ สมรรถนะ
และความคงทนต่อการใช้งาน
๕.๒ การซ่อมจากัด (จก.) หมายถึง การกระทาใด ๆ ต่อยุทโธปกรณ์ที่ชารุด ด้วยการแก้ไข ปรับแต่ง เปลี่ยน
ชิ้นส่วนของส่วนประกอบหรือองค์ประกอบที่ชารุด เพื่อให้กลับคืนสภาพใช้ราชการได้
๕.๓ การซ่อมตามระยะเวลา (ตว.) หมายถึง การซ่อมระบบต่าง ๆ จะเป็นระบบใดระบบหนึ่ง หรือหลาย
ระบบของยุทโธปกรณ์ให้กลับคืนสู่สภาพใช้งานได้ตามปกติ โดยการถอดแยกชิ้นส่วนออกทาความสะอาด ตรวจ
ซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่ทั้งระบบ ประกอบทดลองให้เรียบร้อยก่อนที่จะนาไปใช้งานต่อไป
๕.๔ การซ่อมบารุง หมายถึง การปฏิบัติทั้งปวงที่กระทาเพื่อให้ยุทโธปกรณ์คงอยู่ในสภาพ หรือกลับคืนสู่
สภาพใช้ ก ารได้ การปฏิ บัติ ดั ง กล่ า วได้ แ ก่ การตรวจ การทดสอบ การบริ ก าร การแยกประเภทในเรื่ อ ง
ความสามารถใช้การได้ การซ่อม การซ่อมสร้าง การดัดแปลง และการทาให้กลับใช้การได้
๕.๕ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ (สสท.ทร.) ทาหน้าที่เป็นหน่วยเทคนิคในการซ่อมบารุง

๖
เครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยอื่น
๕.๖ กรมสรรพาวุธทหารเรือ (สพ.ทร.) เป็นหน่วยเทคนิคในการซ่อมบารุงเครื่องสรรพาวุธทั้งปวง เช่น ปืน
อาวุธปล่อยนาวิถี ตอร์ปิโด ทุ่นระเบิด และอุปกรณ์เกี่ยวกับยุทโธปกรณ์ดังกล่าว รวมถึงเครื่องฟูาอาวุธ กระสุน
วัตถุระเบิด เครื่องจักรกลที่เกี่ยวกับงานสรรพาวุธ กล้องตรวจการณ์ และเครื่องมือตรวจสอบอันตราย ตลอดจน
อุปกรณ์สรรพาวุธอื่นๆ
๕.๗ กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ (อศ.) เป็นหน่วยเทคนิคในการซ่อมบารุงเครื่องมือและอุปกรณ์เกี่ยวกับการ
เดินเรือ (เว้นเครื่องไยโร) เคริองหาตาบลที่ด้วยดาวเทียมระบบ GPS และระบบ DGPS เครื่องมืออุทกศาสตร์
เครื่องหมายทางเรือ เครื่องมืออุตุนิยมวิทยา และระบบบริหารจัดการทางอุทกศาสตร์
๕.๘ กรมอู่ทหารเรือ (อร.) เป็นหน่วยเทคนิคในการซ่อมบารุงเรือ ที่เกี่ยวกับงานด้านตัวเรือ กลจักรไฟฟูาและ
อุปกรณ์อื่น ๆ ตลอดจนอุปกรณ์ทดสอบและเครื่องมือวัด อุปกรณ์สายช่าง และเครื่องทุ่น แรงที่เกี่ยวกับการซ่อม
บารุงเรือ
๕.๙ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ (อล.ทร.) เป็นหน่วยเทคนิคในการซ่อมบารุงเครือ่ งมืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยอื่น
๕.๑๐ ขั้นการซ่อมบารุงหรือประเภทการซ่อมบารุง หมายถึง ขอบเขตของการปฏิบัติงาน ซึ่งแยกย่อยเพื่อให้
เหมาะสมกับขีดความสามารถของหน่วยซ่อมบารุงระดับต่าง ๆ
๕.๑๑ ยุทโธปกรณ์ หมายถึง สิ่งทั้งมวล (รวมถึงเรือ อากาศยาน ยานพาหนะทางบก รถรบ เครื่องทุ่นแรง และ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอุปกรณ์สนับสนุน แต่ไม่รวมถึงอาคาร สถานที่ตั้งและสาธารณูปโภค) ที่จาเป็นนามาใช้
ในการปฏิบัติการ เพื่อดารงและสนับสนุนกิจกรรมทางทหาร โดยไม่คานึงว่าการใช้ยุทโธปกรณ์นั้นกระทาเพื่อมุ่ง
หมายทางยุทธการหรือการรบ
๕.๑๒ ระดับการซ่อมบารุง หมายถึง ขอบเขตของการซ่อมบารุงอย่างกว้าง ๆ กาหนดขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับ
ขีดความสามารถของหน่วยรับผิดชอบ
๕.๑๓ หน่วยเทคนิคในการซ่อมบารุง หมายถึง หน่วยขึ้นตรงของกองทัพเรือ ซึ่งควบคุมวิทยาการด้านการ
ซ่อมบารุงยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ ของกองทัพเรือ
๖. การซ่อมบารุงเรือ
๖.๑ การซ่อมบารุงเรือ แบ่งขั้นตอนการซ่อมบารุงออกเป็น ๕ ขั้น ดังนี้
๖.๑.๑ การซ่อ มบ ารุง ขั้นที่ ๑ เป็นการซ่อมที่ มีลักษณะเป็นการปรนนิบัติบ ารุง เช่น การบริก าร การ
ตรวจสอบ การแก้ไขข้อขัดข้อง การหล่อลื่น การเปลี่ยนชิ้นส่วน การเปลี่ยนส่วนประกอบเป็นบางส่วนหรือทั้งชุด
รวมทั้งการปฏิบัติตามระบบการซ่อมบารุงตามแผน
๖.๑.๒ การซ่อมบารุงขั้นที่ ๒ เป็นการซ่อมเปลี่ยนชิ้นส่วน การเปลี่ยนส่วนประกอบบางส่วนหรือทั้งชุด
หรือจาเป็นต้องใช้เครื่องมือพิเศษ หรือเทคนิดสูงกว่าการซ่อมบารุงขั้นที่ ๑ การทาชิ้นส่วนขึ้นใช้ในกรณีฉุกเฉิน เมื่อ
ไม่สามารถหาชิ้นส่วนแทนชิ้นส่วนที่ชารุดได้ รวมทั้งการปฏิบัติตามระบบการซ่อมบารุงตามแผน
๖.๑.๓ การซ่อมบารุงขั้นที่ ๓ เป็นการตรวจสภาพ การปรับแต่ง การซ่อมหรือเปลี่ยนเฉพาะส่วนที่ชารุด
เสียหาย ตลอดจนการทดสอบต่างๆ การปรับศูนย์ และปรับเทียบเท่าที่จ าเป็นตามที่ระบุในรายงานขอซ่อมท า
รวมทั้งการปฏิบัติตามระบบการซ่อมบารุงตามแผน
๖.๑.๔ การซ่อมบารุงขั้นที่ ๔ เป็นการซ่อมส่วนที่ชารุดหรือทางานผิดปกติของระบบใหญ่ ระบบย่อย และ
อุปกรณ์ตามที่ระบุไว้ในรายการขอซ่อมทา ตลอดจนการตรวจสอบ ทดลองการทางานของระบบนั้น ๆ ให้ใช้การได้
รวมทั้งการปฏิบัติตามระบบการซ่อมบารุงตามแผน
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๖.๑.๕ การซ่อมบารุงขั้นที่ ๕ เป็นการปรับซ่อม ซ่อมทาหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพื่อให้ระบบใหญ่ ระบบ
ย่อย และอุปกรณ์ในระบบมีคุณสมบัติทางเทคนิคเท่าหรือใกล้เคียงกับที่ได้ออกแบบและกาหนดไว้เดิม รวมทั้งการ
ซ่อมบารุงปรับปรุงและการปฏิบัติตามระบบการซ่อมบารุงตามแผน
๖.๒ ระดับการซ่อมบารุงเรือ และหน่วยรับผิดชอบ
๖.๒.๑ ระดับหน่วยผู้ใช้ เป็นการซ่อมบารุงขั้นที่ ๑ และขั้นที่ ๒ รับผิดชอบดาเนินการโดยเจ้าหน้าที่ประจา
เรือหรือหน่วยผู้ใช้ โดยอาศัยเครื่องมือและชิ้นส่วนอะไหล่ที่มีอยู่
๖.๒.๒ ระดับหน่วยสนับสนุน ระดับสนามหรือระดับกลาง เป็นการซ่อมบารุงระดับหน่วยสนับสนุน เป็น
การซ่อมบารุงขั้นที่ ๒ และขั้นที่ ๓ รับผิดชอบดาเนินงานโดยหน่วยซ่อมบารุงของ กร. และหน่วยซ่อมบารุงของ
หน่วยเทคนิค กรง.ฐท.สส. กงน.ฐท.สข.ทรภ.๒ และ กงน.ฐท.พง.ทรภ.๓ การซ่อมบารุงระดับนี้อาจดาเนินการโดย
หน่วยซ่อมบารุงเคลื่อนที่ของหน่วยรับผิดชอบในการซ่อมบารุงดังกล่าว
๖.๒.๓ ระดับโรงงาน เป็นการซ่อมบารุงขั้นที่ ๓ ขั้นที่ ๔ และขั้นที่ ๕ รับผิดชอบดาเนินการโดยหน่วย
ซ่อมบารุงของหน่วยเทคนิค กรง.ฐท.สส. กงน.ฐท.สข.ทรภ.๒ และ กงน.ฐท.พง.ทรภ.๓
การซ่อมบารุงเรือระดับโรงงานแบ่งออกได้เป็น ๓ ประเภท ดังนี้
๖.๒.๓.๑ การซ่อมจากัด คือ การซ่อมบารุงขั้นที่ ๓ เป็นการซ่อมเฉพาะส่วนที่มีการชารุดเสียหาย
หรือเป็นการซ่อมตามวงรอบของการซ่อมบารุงระดับโรงงานเฉพาะระบบ หรือเฉพาะอุปกรณ์บางรายการ รวมทั้ง
การซ่อมที่โรงงานหรืออู๋ซ่อมเรือให้ความช่วยเหลือเฉพาะทางเทคนิค โดยใช้แรงงานจากเรือเข้าสมทบด้วย การ
ซ่อมจากัดอาจเป็นการซ่อมโดยรีบด่วน เพื่อให้เรือพร้อมที่จะไปปฏิบัติภารกิจได้ทันตามกาหนดเวลา หรือการซ่อม
ฉุกเฉินเมื่อเรือได้รับอุบัติเหตุ หรือเป็นการซ่อมที่มีการวางแผนล่วงหน้า เช่น การซ่อมบารุ งตัวเรือใต้แนวน้าตาม
กาหนดเวลา หรือการซ่อมเครื่องจักรกล เครื่องไฟฟูา เครื่องควบคุมการยิง เครื่องสื่อสาร เครื่องอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องมือการเดินเรือ และเครื่องสรรพาวุธ ซึ่งถึงกาหนดเวลาซ่อมบารุงที่โรงงานรับผิดชอบอยู่
๖.๒.๓.๒ การซ่อมระยะเวลา คือ การซ่อมบารุงขั้นที่ ๔ เป็นการซ่อมที่มีการวางแผนล่วงหน้า โดย
จะต้องนาเรือเข้ารับการซ่อมทาตามที่หน่วยเทคนิคกาหนด การซ่อมประเภทนี้ เป็นการตรวจสอบ การทดสอบ
การปรับ แต่งระบบและอุป กรณ์ตามวงรอบของการซ่อมบารุง การปรับซ่อม หรือแก้ไข การดัดแปลง และการ
ปรับปรุงตามความจาเป็นเพื่อให้เรือมีความพร้อมทุกระบบ
๖.๒.๓.๓ การซ่อมคืนสภาพ คือ การซ่อมบารุงขั้นที่ ๕ เป็นการซ่อมบารุงที่มีการวางแผนล่วงหน้า
เป็นระยะเวลานาน เพื่อให้เรือกลับคืนสู่สภาพใกล้เคียงกับเรือที่สร้างใหม่เท่าทีจ่ ะทาได้ทุกระบบ โดยจะต้องนาเรือ
เข้ารับการซ่อมทาที่อู่ซ่อมเรือตามเวลา รวมทั้งการนาอุปกรณ์บางส่วนไปซ่อมทาที่โรงงานผู้ผลิต รายการที่จะ
ซ่อมทาประกอบด้วย การซ่อมส่วนที่ชารุดทั้งหมดที่ตรวจพบ การเปลี่ยนชิ้นส่วนและการปรับแต่งเพื่อให้อุปกรณ์
ต่าง ๆ กลับเข้าสู่สภาพที่มี คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคใกล้เคี ยงกับ เมื่อสร้างเครื่องหรืออุปกรณ์นั้นมาใหม่ ๆ
รวมทั้งการตรวจสอบ การทดสอบ การประเมินผล การปรับศูนย์และปรับเทียบให้แก่อุปกรณ์และระบบต่าง ๆ ด้วย
การซ่อมบารุงปรับปรุงที่จะกระทาต่อตัวเรือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ นั้น จะกระทาในช่วงเวลาเดียวกันกับ
การซ่อมคืนสภาพ เว้นในกรณีเร่งด่วนหรือกรณีเป็นความต้องการพิเศษจึงจะดาเนินการในช่วงเวลาอื่น
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๗. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (นา Flow Chart มาอธิบายอย่างละเอียดรวมทั้งเทคนิคต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน)
มวอ.อศ. ส่ งแผนซ่ อมบ ารุ งเรือ ปี งป.ถั ดไปและ
ระยะปานกลาง ๕ ปี ให้ นขต.อศ. พิ จ ารณา
ปรับแต่งแผนการใช้เรือในการออกปฏิบัติราชการ

ปรับแผนฯเมื่อ
เรือไม่พร้อม

จัดทาคาสั่งปฏิบัติราชการ

นขต.อศ. พิ จ ารณาแผนปฏิ บั ติ ราชการ ปี งป.
ถัดไปของตน ให้เหมาะสมกับแผนการซ่อมบารุง
เรือ โดยกาหนดการใช้เรือและช่วงเวลาการใช้เรือ
และเสนอความต้องการให้ มวอ.อศ. ทราบ

มวอ.อศ กาหนดแผนการใช้เรือและเตรียมเรือ

ตรวจและเตรี ย ม
ความพร้อมของเรือ
เรือไม่พร้อม

ตรวจสอบแผน
การซ่อมบารุง
อร. สพ.ทร.
สสท.ทร.
และ อล.ทร.

เตรียมความพร้อม
ของกาลังพล
กาลังพลไม่พร้อม

ขอรับการ
สนับสนุนกาลังพล
กร. อร. พร. พธ.ทร. และ
สพ.ทร.

ส่งเรือออกปฏิบัติราชการ
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๗.๑ มวอ.อศ. จัดส่งแผนซ่อมบารุง เรือปี งป. ถัดไป และระยะปานกลาง ๕ ปี ให้ นขต.อศ. ที่เ กี่ยวข้อง
(กรท.อศ. กมศ.อศ. และ กคม.ศสด.อศ.) พิจารณาปรับแต่งการใช้เรือในการออกปฏิบัติราชการ ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้งานและการซ่อมบารุงเรือ โดยมุ่งเน้นการออกปฏิบัติราชการในปี งป. ถัดไป ให้ตรงตาม
แผนการซ่อมบารุงเรือ โดยการจัดเรือออกปฏิบัติราชการสามารถกระทาได้หลังจากที่ซ่อมบารุงตามแผนฯ แล้ว
เสร็จและ อจปร.อร. ส่งมอบเรือให้กับ อศ. แล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้
๗.๑.๑ อร. จะอนุมัติแผนซ่อมบารุงเรือปี งป. ถัดไป และระยะปานกลาง ๕ ปี และแจกจ่ายให้หน่วยผู้ใช้เรือ
หน่วยเทคนิค และหน่วยที่ เกี่ ยวข้อง ได้รับทราบก าหนดการซ่อมทาเรือต่าง ๆ และใช้เป็นแผนหลักในการซ่อม
บารุงเรือ ในประมาณต้นปี งป.
๗.๑.๒ มวอ.อศ. จะส่งแผนฯ ดังกล่าว ให้ นขต.อศ. ที่เ กี่ยวข้อง (กรท.อศ. กมศ.อศ. และ กคม.ศสด.อศ.)
ซึ่งเป็นหน่วยผู้ใช้เรือได้ทราบถึงกาหนดการซ่อมทาเรือ เพื่อพิจารณาปรับแต่งแผนปฏิบัติราชการประจาปี งป. ต่อไป
ให้เหมาะสม ถ้าหาก นขต.อศ. กาหนดความต้องการใช้เรือในการปฏิบัติราชการตรงกับแผนซ่อมบารุงเรือ มวอ.อศ.
ก็จะประสาน อร. ในการปรับแต่งกาหนดการเข้ารับการซ่อมทาเรือตามแผนซ่อมบารุงเรือ หรือ ขอให้ นขต.อศ. ปรับ
แผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับแผนซ่อมบารุงเรือ โดย มวอ.อศ. จะสามารถจัดเรือออกปฏิบัติราชการได้หลังจาก
ที่ได้รับการซ่อมบารุงตามแผนฯ แล้วเสร็จและ อจปร.อร. ส่งมอบเรือให้กับ อศ. แล้ว
๗.๒ นขต.อศ. ที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับแต่งแผนปฏิบัติราชการ ปี งป. ถัดไปของตน ให้เหมาะสมกับแผนการ
ซ่อมบารุงเรือ โดยกาหนดการใช้เรือแต่ละลาและช่วงเวลาการใช้เรือ และแจ้งความต้องการให้ มวอ.อศ. ทราบ เพื่อ
เตรียมเรือให้พร้อมออกปฏิบัติราชการตามก าหนด ซึ่งถ้าหากมี การซ่อมท าที่นอกเหนือจากแผนซ่อมบารุงเรือ
มวอ.อศ. ก็จะนาเรือเข้ารับการซ่อมทา และแจ้งให้ นขต.อศ. ที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อทาการปรับแผนฯ เช่น
๗.๒.๑ จัด ร.ล.พฤหัส บดี สนับสนุนงานสารวจแผนที่ ทะเล ให้กับ กรท.อศ. โดยในปี งป.๖๐ กรท.อศ.
มี แ ผนปฏิ บั ติ ร าชการส ารวจแผนที่ ท ะเลหมายเลข ๓๕๐ , ๓๖๒ (ส่ ว นที่ เ หลื อ ) ใน ม.ค. - เม.ย.๖๐ แต่
ร.ล.พฤหัสบดี จาเป็นต้อ งเข้ารับการซ่อมท าเครื่องไฟฟูาหลักหมายเลข ๑ - ๓ และเครนท้ายเรือ ที่ อจปร.อร.
ระหว่าง ๒๗ พ.ย.๕๙ - ๒๘ ก.พ.๖๐ โดย อจปร.อร. ส่งมอบเรือให้กับ อศ. ใน ๒๗ ก.พ.๖๐ ดังนั้น กรท.อศ. จึง
ต้องปรับแผนปฏิบัติราชการฯ เป็นตั้งแต่ ๒ มี.ค.๖๐ ราชการมีกาหนด ๙๒ วัน
๗.๒.๒ จัด ร.ล.ศุกร์ หรือ ร.ล.พฤหัสบดี สนับสนุนงานสารวจสมุทรศาสตร์ โดยในปี งป.๖๐ กมศ.อศ. มี
แผนปฏิบัติราชการสารวจสมุทรศาสตร์ บริเวณฝั่งตะวันตกของประเทศไทยระหว่าง มี.ค. - เม.ย.๖๐ ซึ่ง ร.ล.ศุกร์
เข้ารับการซ่อมทาระบบเครื่องปรับอากาศที่ อจปร.อร. ตั้งแต่ ส.ค. - ธ.ค.๕๙ โดย อจปร.อร. ส่งเรือใน ๓๐ ธ.ค.๕๙
และ กมศ.อศ. ปรับแผนออกปฏิบัติราชการฯ ใน ๑๕ ม.ค.๖๐ ราชการมีกาหนดประมาณ ๕๐ วัน
๗.๒.๓ จัด ร.ล.สุริยะ สนับสนุนงานตรวจซ่อมบารุงเครื่องหมายทางเรือ โดยในปี งป.๖๐ กคม.ศสด.อศ. มี
แผนปฏิบัติราชการตรวจซ่อมบารุงเครื่องหมายทางเรือฝั่งตะวันออกของอ่าวไทยใน ต.ค. - พ.ย.๕๙ และบริเวณฝั่ง
ตะวันตกของประเทศไทยใน มี.ค. - เม.ย.๖๐ แต่ ร.ล.สุริยะเข้ารั บการซ่อมทาคืนสภาพที่ อจปร.อร. ตั้งแต่ ๒๕
ก.พ.๕๙ - ๖ มี. ค.๖๐ กคม.ศสด.อศ. จึงปรับ แผนออกปฏิบัติร าชการฯ บริเวณฝั่งตะวันตกของประเทศไทยใน
๑๓ มี.ค.๖๐ ราชการมีกาหนดประมาณ ๕๒ วัน และฝั่งตะวันออกของอ่าวไทยใน มิ.ย.๖๐ ราชการมีก าหนด
ประมาณ ๔๐ วัน
๗.๓ เมื่อ มวอ.อศ. ทราบกาหนดการใช้เรือแต่ละลาและช่วงเวลาการใช้ ก็จะกาหนดการใช้เรือและเตรียมเรือ
ถ้าหากเป็นเรือที่ไม่มีการเข้ารับการซ่อมบารุงตามแผนการซ่อมบารุง ก็จะเตรียมเรือให้พร้อมในทุกส่วน เช่น ตัวเรือ
เรือเล็ก เครื่องจักรใหญ่ เครื่องไฟฟู า ระบบอาวุธ และระบบสื่อสาร หากในระหว่างที่ เตรียมเรือตรวจพบปัญหา
อุปสรรคข้อขัดข้อง ก็จะดาเนินการแก้ไขโดยกาลังพลของ มวอ.อศ. เอง หรือดาเนินการประสานหน่วยเทคนิคที่

๑๐
เกี่ยวข้อง เช่น อร. อจปร.อร. สพ.ทร. หรือ สสท.ทร. ช่วยเหลือดาเนินการแก้ไขให้เรือมีความพร้อม แต่ถ้าหากเรือ
เข้ารับการซ่อมบารุงตามแผนซ่อมบารุงเรือ (ซ่อมคืนสภาพ (คส.) จากัดประจาปี (จกป.) หรือตามระยะเวลา
(ตว.)) ก็จะติดตามการซ่อมบารุงให้แล้วเสร็จตามแผนฯ เพื่อให้สามารถส่งเรือและเตรียมเรือให้พร้อมสาหรับออก
ปฏิบัติราชการ เช่น
๗.๓.๑ ตก.มวอ.อศ. (น.อ.วันชัย วงศ์ทะเล) เป็นผู้ประสานการปฏิบัติในการซ่อมทาเรือกับ อจปร.อร. อย่าง
ใกล้ชิด ทาให้การซ่อมทาเรือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถส่งเรือออกปฏิบัติราชการในปี งป.๖๐ ได้ทุกลา
ทั้งเรือที่อยู่ในแผนซ่อมบารุงเรือและที่ไม่ได้อยู่ในแผนฯ
๗.๓.๒ ปก. ๒๐ มม. เออลิคอน ของ ร.ล.ศุกร์ เป็น ปก. ที่ใช้ราชการมานาน มีข้อขัดข้องและเกิดอุบัติเหตุอยู่
บ่อยครั้ง ทาให้หน่วยผู้ใช้ขาดความมั่นใจในการใช้งาน และอาจส่งผลกระทบทาให้เรือไม่สามารถปฏิบัติตามภารกิจ
ที่ได้รับมอบหมายได้เป็นผลสาเร็จ มวอ.อศ. จึงดาเนินการประสาน สพ.ทร. และ อร. ในการจัด หา ปก. .๕๐ นิ้ว
มาติดตั้งเพิ่มเติมให้กับ ร.ล.ศุกร์ เพื่อใช้เป็นอาวุธปูองกันตนเองในขณะที่เรือออกปฏิบัติราชการ และดาเนินการจน
ทร. อนุมัติสรรพาวุธสาหรับ ร.ล.ศุกร์ เป็นการชั่วคราว โดยเพิ่มอัตรา ปก. .๕๐ นิ้ว พร้อมแท่นปืน จานวน ๒ กระบอก
รวมทั้งลูกปืน .๕๐ นิ้ว จานวน ๒,๐๐๐ นัด และลากล้องปืนสารองอีก ๒ ลากล้อง รายละเอียดตามอนุมัติ ทร. ลง
๓๐ ธ.ค.๕๙ ท้ายบันทึก ยก.ทร. ลับมาก ด่วนมาก ที่ กห ๐๕๐๕/๑๕๓ ลง ๓๐ ธ.ค.๕๙ เรื่อง ขออนุมัติติดตั้ง ปก.
.๕๐ นิ้ว เพิ่มเติมให้กับ ร.ล.ศุกร์ และขออนุมัติอัตราเป็นอัตราสรรพาวุธประจาเรือเป็นการชั่วคราว (ผนวก จ )
ปก. .๕๐ นิ้วของ ร.ล.ศุกร์ กราบขวา (ปก. ๕๑) และ กราบซ้าย (ปก. ๕๒) ที่ได้รับอนุมัติให้ติดตั้งเพิ่มเติม

๗.๓.๓ ดาเนินการประสาน สพ.ทร. ขอรับการสนับสนุนการรมดาให้แก่กระบอกปืน ปก. ๒๐ มม. ไรเมนทัล
ของ ร.ล.พฤหัสบดี จานวน ๑ กระบอก เพื่อให้ ปก. ๒๐ มม.ฯ อยู่ในสภาพเรียบร้อยและพร้อมออกปฏิบัติราชการ
ซึ่ง สพ.ทร. โดย กองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ สพ.ทร. (กรช.ศซส.สพ.ทร.) และ รง.ซ่อมบารุงปืน
อจปร.อร. ได้ดาเนินการถอดกระบอกปืนไปทาการรมดาให้จนแล้วเสร็จ และติดตั้งกลับคืนใน ๒ ก.พ.๖๐

ลากล้อง ปก. ๒๐ มม. ไรเมนทัล
ของ ร.ล.พฤหัสบดี ที่ได้รับการ
รมดาเรียบร้อยแล้ว

๑๑
๗.๔ ตรวจและเตรียมความพร้อมของเรือ เมื่อเริ่มปี งป. แล้ว มวอ.อศ. ก็จะเริ่มตรวจสอบความพร้อมของเรือ
ทั้งที่อยู่ในแผนซ่อมบารุงเรือและไม่อยู่ในแผนฯ ซึ่งจะใช้เวลาตั้งแต่เริ่มปี งป. จนถึงเรือออกปฏิบัติราชการ หาก
ตรวจพบเรือมี ความเสียหายหรือ ขัดข้อ งในส่วนประกอบใดๆ จนไม่ส ามารถแก้ไขได้ หรือการซ่อมทาต้องใช้
เวลานานจนเป็นผลกระทบร้ายแรงต่อการปฏิบัติราชการ มวอ.อศ. จะแจ้งให้ นขต.อศ. ที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อทา
การปรับแต่งแผนปฏิบัติราชการให้เหมาะสมต่อไป ซึ่งมีการดาเนินการดังนี้
๗.๔.๑ ติดตาม ตรวจสอบแผนการซ่อมบารุงเรือของ อร. กับแผนการซ่อมบารุงของหน่วยเทคนิคอื่น ๆ
เช่น สพ.ทร. สสท.ทร. และ อล.ทร. ให้เป็นไปตามแผนฯ และร่วมมือกันแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้การซ่อม
บารุงเรือเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๗.๔.๒ หากตรวจพบปัญหาเกิดขึ้นกับอุปกรณ์หลัก หรือระบบใดๆ ของเรือ แล้วไม่สามารถทาการซ่อม
ท าได้ ห รือใช้เ วลาในการซ่ อ มท านานจนท าให้เ กิ ดผลกระทบร้ายแรงต่ อการปฏิบัติ ร าชการ มวอ.อศ. ก็ จ ะ
ดาเนินการแจ้งให้ นขต.อศ. ที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อให้ทาการปรับแต่งแผนปฏิบัติราชการให้เหมาะสม เช่น เปลี่ยน
เรือ (เช่น เปลี่ยนจาก ร.ล.พฤหัสบดี เป็น ร.ล.ศุกร์ ในภารกิจสารวจแผนที่ทะเล - สารวจสมุทรศาสตร์ บริเวณฝั่ง
ตะวันตกของประเทศไทยในปี งป.๕๖) หรือปรับแผนฯ มาเป็นการปฏิบัติราชการทางบกแทน
๗.๕ ตรวจสอบความพร้อมของกาลังพล โดย มวอ.อศ. จะตรวจสอบความพร้อมของกาลังพลประจาเรือในทุก
ส่วน หากกาลังพลประจาเรือได้รับการบรรจุไม่ครบตามตาแหน่ง ก็จะจัดหากาลังพลสมทบจากเรือใน มวอ.อศ. และ
ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเจ้าของสายวิทยาการต่าง ๆ เช่น กร. อร. พร. พธ.ทร. และ สพ.ทร. ยกเว้นมีการขาด
แคลนกาลังพลอย่างร้ายแรง จนไม่สามารถหากาลังพลมาสมทบให้พอเพียงต่อการปฏิบัติราชการได้ ซึ่งจะทาให้เกิด
อันตรายต่อเรือหรือทาให้ภารกิจไม่บรรลุผลสาเร็จ มวอ.อศ. จะแจ้งให้ นขต.อศ. ที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อทาการ
ปรับแต่งแผนปฏิบัติราชการให้เหมาะสมต่อไป ซึ่งตามปกติ มวอ.อศ. จะขอรับการสนับสนุนกาลังพลจากหน่วย
เจ้าของสายวิทยาการต่าง ๆ ดังนี้
๗.๕.๑ กองเรือยุทธการ (กร.) ขอรับการสนับสนุนกาลังพลพรรคนาวินและพรรคกลิน เช่น ต้นกล (ตก.)
รองต้นกล (รอง ตก.) นายทหารการอาวุธ (นกว.) ต้นหน (ตห.) นายทหารสื่อสาร (นสส.) พันจ่าปืน จ่าเรือ
และช่างกล (พันจ่า , จ่า)
๗.๕.๒ กรมอู่ทหารเรือ (อร.) ขอรับการสนับสนุน ช่างไม้ ๑ นาย
๗.๕.๓ กรมสรรพาวุธทหารเรือ (สพ.ทร.) ขอรับการสนับสนุน ประดาน้า (จ.ต. - พ.จ.อ.) ๒ นาย
๗.๕.๔ กรมพลาธิการทหารเรือ (พธ.ทร.) ขอรับการสนับสนุน พนักงานสหโภชน์
๗.๕.๕ กรมแพทย์ทหารเรือ (พร.) ขอรับการสนับสนุน นายทหารพยาบาล และพยาบาล
๗.๕.๖ ในการประสานขอรับการสนับสนุนกาลังพลจาก กร. นั้น กองกาลังพล กร. (กพ.กร.) จะเป็น
หน่วยงานหลักในการประสานขอรับการสนับสนุนกาลังพลไปยัง นขต.กร. ต่าง ๆ เช่น กองเรือยกพลขึ้นบกและ
ยุทธบริการ กร. (กยพ.กร.) กองเรือทุ่นระเบิด กร. (กทบ.กร.) กองเรือตรวจอ่าว กร. (กตอ.กร.) กองเรือฟริเกตที่
๑ กร. (กฟก.๑ กร.) กองเรือฟริเกตที่ ๒ กร. (กฟก.๒ กร.) และ กองเรือยามฝั่ง กร. (กยฝ.กร.) ซึ่งหากมีการ
ประสานทางข้างกับ นขต.กร. ต่าง ๆ ดังกล่าวกับ หน.กาลังพล ของ นขต.กร. ต่าง ๆ ไว้ก่อน ก็จะทาให้การขอรับ
การสนับสนุนกาลังพลเป็นไปได้สะดวกยิ่งขึ้น
๗.๕.๗ ในกรณีที่ กพ.กร. มีข่าวราชนาวีไปสอบถามขอรับการสนับก าลังพลให้กั บ อศ. จาก นขต.กร.
อื่น ๆ แล้ว ไม่สามารถให้การสนับสนุนกาลังพลได้ หากได้ทาการประสานทางข้างกับ นขต.กร. ที่เหลืออยู่แล้ว
สามารถให้การสนับสนุนได้ ให้นาเรียนผู้บังคับบัญชาให้ทราบถึงการประสานทางข้างและแจ้ง กพ.กร. ให้ทราบ
เพื่อยังไม่ให้ กพ.กร. มีข่าวราชนาวีแจ้งการไม่สามารถให้การสนับสนุนกาลังพลได้มายัง อศ. เมื่อดาเนินการแล้วจึง

๑๒
มีข่าวราชนาวีจาก อศ. แจ้งขอรับการสนับสนุนกาลังพลไปยัง นขต.กร. ที่เหลือนั้น โดยในข่าวราชนาวีควรระบุให้
กร. เป็นผู้รับปฏิบัติ และ นขต.กร. ที่เหลือ (ซึ่งประสานทางข้างแล้ว) กับ กพ.กร. เป็นผู้รับทราบ
๗.๖ ส่งเรือออกปฏิบัติราชการ เมื่อเรือและกาลังพลประจาเรือมีความพร้อม มวอ.อศ. ก็จะส่งเรือออกปฏิบัติ
ราชการ โดย นขต.อศ. ที่ต้องการใช้เรือจัดทาคาสั่งออกปฏิบัติราชการ เมื่อ จก.อศ. อนุมัติคาสั่งปฏิบัติการ และมีผล
บังคับใช้แล้ว ขณะนี้เรือจะขึ้นการบังคับบัญชากับ ศปก.ทร. โดยมีแม่กองสารวจแผนที่/ผู้ อานวยการสารวจสมุทร
ศาสตร์/ผู้อ านวยการตรวจซ่อมบ ารุง เครื่อ งหมายทางเรือ เป็นผู้รับผิ ดชอบภารกิ จ และสุ ดท้ าย มวอ.อศ. จะ
ดาเนินงานทางธุรการ เรียนเชิญ จก.อศ. หรือผู้แทน ประกอบพิธีส่งเรือออกปฏิบัติราชการ
๘. เอกสารที่เกี่ยวข้อง (กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน ฯลฯ)
๘.๑ บันทึก อร. ลับมาก ที่ กห ๐๕๒๔/๒ ลง ๑๗ มี.ค.๕๙ เรื่อง อนุมัติร่างแผนซ่อมบารุงเรือปี งป.๖๐ และ
ร่างแผนซ่อมบารุงเรือระยะปานกลาง ๕ ปี งป.๖๑ - ๖๕ (ผนวก ก)
๘.๒ ระเบียบกองเรือยุทธการ ว่าด้วยการขออนุญาตเป็นเรือซ่อม พ.ศ.๒๕๒๓ (ผนวก ข)
๘.๓ ระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยการจัดเจ้าหน้าที่เมื่อเรือหลวงไปราชการ และการให้ยืมเงินราชการเมื่อเรือ
หลวงหรือหน่วยทหารไปราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ (ผนวก ค)
๘.๔ คาสั่งกองทัพเรือ (เฉพาะ) ที่ ๒๑๑/๒๕๕๔ เรื่อง การซ่อมบารุงยุทโธปกรณ์ของกองทัพเรือ (ผนวก ง)
๘.๕ อนุมั ติ ทร. ลง ๓๐ ธ.ค.๕๙ ท้ายบั นทึก ยก.ทร. ลับมาก ด่วนมาก ที่ กห ๐๕๐๕/๑๕๓ ลง ๓๐ ธ.ค.๕๙
เรื่อง ขออนุมัติติดตั้ง ปก. .๕๐ นิ้ว เพิ่มเติมให้กับ ร.ล.ศุกร์ และขออนุมัติอัตราเป็นอัตราสรรพาวุธประจาเรือเป็นการ
ชั่วคราว (ผนวก จ )
๘.๖ แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ผนวก ฉ)
๙. การจัดเก็บและการเข้าถึงเอกสาร
๙.๑ การจัดเก็บ
ชื่อเอกสาร/โปรแกรม

สถานที่เก็บ

ผู้รับผิดชอบ

การจัดเก็บ

ระยะเวลา
(รูปแบบเอกสาร/ไฟล์) จัดเก็บ

๑. คู่ มื อการปฏิ บั ติ ง านกระบวนการ ก อ ง บั ง คั บ ก า ร เสนาธิการหมวดเรื อ เล่มเอกสาร และ
เต รี ยมค วามพร้ อมข องเ รื อเ พื่ อ ห ม ว ด เ รื อ อุ ท ก อุทกศาสตร์
ไฟล์ Word , Pdf
สนับสนุนการปฏิบัติราชการ
ศาสตร์

๑๐ ปี

๒ . บั น ทึ ก อ ร . ลั บ ม า ก ที่ ก อ ง บั ง คั บ ก า ร เสนาธิการหมวดเรื อ เอกสาร และ ไฟล์ .Jpg
กห ๐๕๒๔/๒ ลง ๑๗ มี.ค.๕๙ เรื่อง ห ม ว ด เ รื อ อุ ท ก อุทกศาสตร์
อนุมัติร่างแผนซ่อมบารุงเรือปี งป.๖๐ ศาสตร์
และร่ างแผนซ่อมบารุ งเรื อระยะปาน
กลาง ๕ ปี งป.๖๑ - ๖๕

๑๐ ปี

๓. ระเบียบกองเรือยุทธการ ว่าด้วยการ ก อ ง บั ง คั บ ก า ร เสนาธิการหมวดเรื อ เอกสาร และ ไฟล์ .doc
ขออนุญาตเป็นเรือซ่อม พ.ศ.๒๕๒๓
ห ม ว ด เ รื อ อุ ท ก อุทกศาสตร์
ศาสตร์

๑๐ ปี

๑๓
๙.๑ การจัดเก็บ (ต่อ)
ชื่อเอกสาร/โปรแกรม
๔. ระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยการจั ด
เจ้ า หน้ า ที่ เ มื่ อ เรื อ หลวงไปราชการ
และการให้ ยื ม เงิ น ราชการเมื่ อ เรื อ
หลวงหรือหน่วยทหารไปราชการ พ.ศ.
๒๕๕๔
๕. ค าสั่ ง กองทั พ เรื อ (เฉพาะ) ที่
๒๑๑/๒๕๕๔ เรื่ อ ง การซ่ อ มบ ารุ ง
ยุทโธปกรณ์ของกองทัพเรือ

สถานที่เก็บ

ผู้รับผิดชอบ

การจัดเก็บ
ระยะเวลา
(รูปแบบเอกสาร/ไฟล์) จัดเก็บ

ก อ ง บั ง คั บ ก า ร เสนาธิการหมวดเรื อ เอกสาร และ ไฟล์ .Jpg
ห ม ว ด เ รื อ อุ ท ก อุทกศาสตร์
ศาสตร์

๑๐ ปี

ก อ ง บั ง คั บ ก า ร เสนาธิการหมวดเรื อ เอกสาร และไฟล์ .pdf
ห ม ว ด เ รื อ อุ ท ก อุทกศาสตร์
ศาสตร์

๑๐ ปี

๖. อนุ มั ติ ทร. ลง ๓๐ ธ.ค.๕๙ ท้ าย ก อ ง บั ง คั บ ก า ร เสนาธิการหมวดเรื อ
บั นทึ ก ยก.ทร. ลั บ มาก ด่ วนมาก ที่ ห ม ว ด เ รื อ อุ ท ก อุทกศาสตร์
กห ๐๕๐๕/๑๕๓ ลง ๓๐ ธ.ค.๕๙ ศาสตร์
เรื่ อง ขออนุ มั ติ ติ ด ตั้ ง ปก. .๕๐ นิ้ ว
เพิ่มเติมให้กับ ร.ล.ศุกร์ และขออนุมัติ
อั ต ราเป็ นอั ต ราสรรพาวุ ธประจ าเรื อ
เป็นการชั่วคราว

เอกสาร

๑๐ ปี

๙.๒ ผู้มีสิทธิเข้าถึง
๙.๒.๑ ผู้บังคับหมวดเรืออุทกศาสตร์ กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ
๙.๒.๒ เสนาธิการหมวดเรืออุทกศาสตร์ กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ
๙.๒.๓ ต้นกลหมวดเรืออุทกศาสตร์ กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ
๙.๒.๔ ประจากองบังคับการหมวดเรืออุทกศาสตร์ (นว.) กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ
๙.๒.๕ ประจากองบังคับการหมวดเรืออุทกศาสตร์ (กล.) กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ
๙.๒.๖ ผู้ที่ผู้บังคับหมวดเรืออุทกศาสตร์ ฯ มอบหมาย
๑๐. ระบบการติดตามและประเมินผล/ตัวชี้วัด (ระดับกิจกรรม/ระดับผลผลิต/ระดับผลลัพธ์)
๑๐.๑ ระบบการติดตาม
๑๐.๑.๑ ติดตามความก้ าวหน้าของการซ่อมท าเรือตามใบสั่งงานของ อจปร.อร. โดยทางเรือ ในสังกั ด
มวอ.อศ. ที่เข้ารับการซ่อมทาเรือ ประสานการปฏิบัติกับนายทหารควบคุมการซ่อมทาเรือโดยใกล้ชิด
๑๐.๑.๒ ติดตามความก้ าวหน้าในการซ่ อมท าเรือโดยเข้าร่ วมการประชุม สรุปผลการซ่ อมท าเรือของ
อจปร.อร. (เพื่อแจ้งผลการซ่อมทาเรือประจาเดือน) ดาเนินการโดย ตก.มวอ.อศ. หรือผู้แทน เข้าร่วมการประชุมฯ
๑๐.๑.๓ ติดตามความก้าวหน้าในการซ่อมทาเรือทุ กขั้นตอน รวมทั้งการร่วมทดลองเรือในท่าจอดเรือ
(HAT : Harbor Acceptance Test) และทดลองในทะเล (SAT : Sea Acceptance Test)
๑๐.๑.๔ ติดตามความก้าวหน้าในการซ่อมทาเรือตามข้อ ๑๐.๑.๑ - ๑๐.๑.๓ จน อจปร.อร. สามารถส่งเรือ
ได้ตามแผนการซ่อมบารุงเรือหรือการซ่อมทาเรือที่ไม่อยู่ในแผนฯ โดย อจปร.อร. จะมีข่าวราชนาวีแจ้งการส่งมอบเรือ
ให้ อศ. ทราบเพื่อดาเนินการต่อไป

๑๔
๑๐.๒ ระบบประเมินผลและตัวชี้วัด
๑๐.๒.๑ ระบบประเมินผล ได้แก่ การประเมินผลการเตรียมพร้อมของเรือเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการ
ว่ามีความก้าวหน้าไปอย่างไร โดยจะประกอบด้วย ๓ ส่วนหลัก คือ การซ่อมทาเรือหรือการซ่อมบารุงเรือ ระบบ
สนับสนุน และ กาลังพล โดย
ก. ประเมิ นการซ่ อมท าเรือ ให้ เป็ นไปตามแผนการซ่ อมบ ารุง เรื อ โดยประสานกั บ อจปร.อร.
(กองแผนและประมาณการช่าง อจปร.อร. ; กผป.อจปร.อร.) เกี่ยวกับแผนการซ่อมบ ารุงเรือ ซึ่ง อจปร.อร. จะ
กาหนดแผนและขั้นตอนการซ่อมบารุงเรือไว้ ประเมินผลการซ่อมทาเรือนั้นไปตามแผนและขั้นตอนฯ โดยให้แล้ว
เสร็จในระยะเวลาที่กาหนดและสามารถส่งมอบเรือได้แผนการซ่อมบารุงเรือ หรือการนาเรือเข้าซ่อมทานอกเหนือจาก
แผนการซ่อมบารุงเรือก็ดาเนินการในลักษณะเดียวกัน
ข. ระบบสนับสนุน เช่น ระบบอาวุธ ระบบสื่อสาร และ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยเรือในสังกั ด
มวอ.อศ. และ มวอ.อศ. จะดาเนินการตรวจสอบความพร้อมของระบบสนับสนุน และประสานกับหน่วยเทคนิคที่
เกี่ยวข้อง คือ สพ.ทร. สสท.ทร. และ อล.ทร. เพื่อปรับปรุงหรือดาเนินการพัฒนา/แก้ไขระบบสนับสนุนให้เรือมีความ
พร้อมในการปฏิบัติราชการ เช่น การติดตั้ง ปก. .๕๐ นิ้ว เพิ่มเติม โดยเริ่มประเมินผลตั้งแต่ การขอความเห็นชอบ
การประสานหน่วยเทคนิคที่เกี่ยวข้อง การสารวจตัวเรือ การออกแบบฐานแท่นติดตั้ง การขออนุมัติ ทร. การเบิกและ
ติดตั้ง ตลอดจนการทดสอบ ให้เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนดโดย มวอ.อศ. เพื่อให้เรือสามารถออก
ปฏิบัติราชการได้ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ค. กาลังพล ประเมินผลจากการขอรับการสนับสนุนกาลังพลสมทบจากหน่วยเจ้าของสายวิทยาการ
ต่าง ๆ ว่าสามารถส่งกาลังพลได้ครบตามจานวนและตามเวลาที่กาหนดหรือไม่ โดยประเมินผลตั้งแตการออกข่าวราช
นาวีแจ้งหน่วยฯ จนถึงเวลาที่ที่กาหนดให้ส่งรายชื่อ ซึ่งปกติแล้วจะกาหนดให้ส่งรายชื่อกาลังพลให้ อศ. ทราบ ก่อนที่
เรือจะออกปฏิบัติราชการอย่างน้อยประมาณ ๒ สัปดาห์
๑๐.๒.๒ ตัวชี้วัด (Key Performance Indicators : KPI) เป็นดัชนีชี้วัด หรือหน่วยวัดความสาเร็จของการ
ปฏิบัติงานที่ ถูกก าหนดขึ้น โดยเป็นหน่วยวัดที่ ควรมี ผลเป็นตัวเลขที่ นับได้จริง และต้องสื่อถึงเปูาหมายในการ
ปฏิบัติงานที่สาคัญ ทั้งนี้เพื่อสร้างความชัดเจนในการกาหนด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ
โดยสามารถแบ่งตัวชี้วัดออกได้เป็น ๓ ประเภทใหญ่ ๆ ดังนี้
ก. ตัวชี้วัดเชิงปริ มาณ คือ ตัว ชี้วัดที่ ถูกก าหนดขึ้นเพื่อใช้วัดสิ่งที่ นับได้ หรื อสิ่งที่ มี ลักษณะเชิ ง
กายภาพ เช่น จานวน ร้อยละ และ ระยะเวลา เป็นต้น ตัวชี้วัดเชิงปริมาณจะเหมาะสมสาหรับการวัดในสิ่งที่จับ
ต้องได้ เป็นรูปธรรม และมีความชัดเจน
ข. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณที่ ใช้วัดสิ่งที่ เป็นนามธรรม (ตัวชี้วัดเชิงสังคม) ซึ่งการวัดในหลายกรณีจะ
เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นนามธรรม เช่น ความพึงพอใจ ระดับความเข้าใจของผู้เข้ารับการอบรม เป็นต้น สิ่งเหล่านี้แม้จะ
ไม่ มี ลักษณะเชิงกายภาพที่ สามารถนับเป็นจ านวนได้อย่างชัดเจน แต่สามารถวัดเป็นเชิงปริมาณได้ โดยสร้าง
เครื่องมือวัดเพื่อใช้วัดสิ่งที่เป็นนามธรรมเหล่านี้ขึ้น เช่น การวัดความพึงพอใจอาจทาได้โดยการพัฒนาเครื่องมือวัด
ซึ่งได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจ เพื่อให้ผู้รับบริการเป็นผู้ประเมิน โดยคะแนนสูง หมายถึง พึงพอใจมาก ส่วน
คะแนนต่า หมายถึง พึงพอใจน้อย ทั้งนี้ คะแนนที่ได้รับมาจากผู้รับบริการแต่ละราย เมื่ อนามาประมวลผลร่วมกันจะ
ได้คะแนนเฉลี่ยที่แสดงถึงระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยรวม
ค. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ คือ ตัวชี้วัดที่ใช้สิ่งที่ไม่เป็นค่าเชิงปริมาณ หรือเป็นหน่วยวัดใด ๆ แต่จะเป็น
การวัดที่อิงกับค่าเปูาหมายที่มีลักษณะพรรณนา หรือเป็นคาอธิบายถึงเกณฑ์การประเมิน ณ ระดับค่าเปูาหมายต่าง ๆ
ตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายนี้ จึงทาหน้าที่เสมือนหนึ่งเป็นเกณฑ์หรือกรอบกากับการใช้วิจารณญาณของผู้ประเมิน

๑๕
โดยทั่วไปการกาหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ควรพิจารณาถึงค่าเปูาหมายควบคู่ไปพร้อมกัน เนื่องจาก
ชื่อของตัวชี้วัดเชิงคุณภาพนั้นมีแนวโน้มที่จะเป็นคากว้าง ๆ ไม่เฉพาะเจาะจง เช่น ระดับความสาเร็จของการพัฒนา
ระบบงาน ระดับประสิทธิภาพในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ เป็นต้น ดังนั้น ค่าเปูาหมายจึงเป็นตัวที่จะช่วยบอกถึง
นิยาม หรือความหมาย หรือความคาดหวังของผลสัมฤทธิ์ของงานที่ตัวชี้วัดนั้น ๆ ต้องการสะท้อนถึง
จากที่ กล่าวมา ท าให้สามารถก าหนดตัวชี้วัดของกระบวนการเตรียมความพร้อมของเรือเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติราชการได้ ดังนี้
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
- จานวนเรือที่ มวอ.อศ. สามารถส่งให้ นขต.อศ. ที่ต้องการใช้เรือ นาเรือออกปฏิบัติราชการได้ตาม
แผนปฏิบัติราชการประจาปี
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณที่ใช้วัดสิ่งที่เป็นนามธรรม (ตัวชี้วัดเชิงสังคม)
- คะแนนความพึ งพอใจของผู้รั บบริการ จากแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการหรือ
นขต.อศ. ที่ต้องการใช้เรือ (ผนวก ฉ)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
- ระดับของประสิทธิภาพของเรือที่ส่งมอบให้ นขต.อศ. ที่ต้องการใช้เรือ นาเรือออกปฏิบัติราชการ
ได้ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
-------------------------------------------------------

