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ลักษณะสาคัญขององค์การ

1. ลักษณะองค์การ : คุณลักษณะสาคัญของกองทัพเรือคืออะไร
ให้อธิบายถึงสภาพแวดล้อมการดาเนินงานของกองทัพเรือ และความสัมพันธ์ที่สาคัญกับผู้รับบริการ และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย กองทัพเรืออื่น และประชาชนโดยรวม
ก. สภาพแวดล้อมของกองทัพเรือ
(1) พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย
- พันธกิจหรือหน้าที่หลักตามกฎหมายของกองทัพเรือคืออะไรบ้าง
- ความสาคัญเชิงเปรียบเทียบของพันธกิจหรือหน้าที่ตอความสาเร็จของกองทัพเรือคืออะไร
- กลไก/วิธีการทีก่ องทัพเรือใช้ในการสงมอบผลผลิตและบริการตามพันธกิจคืออะไร
หน้าที่ตามกฎหมาย
1. พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการ
กระทรวงกลาโหม่พ.ศ.่2551่
มาตรา่20่กาหนดให้กองทัพเรือมีหน้าที่เตรียม
กาลังกองทัพเรือ่การปูองกันราชอาณาจักร่และ
ดาเนินการเกี่ยวกับการใช้กาลังกองทัพเรือ่ตาม
อานาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหม่่มีผู้
บัญชาการทหารเรือเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ่
2. พระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการ่และกาหนด
หน้าที่ของสวนราชการกองทัพเรือ่
กระทรวงกลาโหม่พ.ศ.่2552
ได้แบงสวนราชการของกองทัพเรือออกเป็น่36่
หนวย่โดยเพื่อความสะดวกในการเรียกชื่อสวน
ราชการเหลานี้่กองทัพเรือได้แบงกลุมของหนวย
ตางๆ่ออกเป็น่5่สวน่ได้แก่สวนบัญชาการ่สวน
กาลังรบ่สวนยุทธบริการ่สวนการศึกษา่และสวน
กิจการพิเศษ่โดยมีสวนกาลังรบเป็นหนวยปฏิบัติ
ในการปูองกันประเทศและรักษาความมั่นคง
ตลอดจนการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล่
ทั้งในยามสงครามและยามสงบ

พันธกิจ
แผนยุทธศาสตร์ของกองทัพเรือ่พ.ศ.่2555-2558่ตาม
พระราชกฤษฎีกาวาด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี่พ.ศ.่2546่สอดคล้องกับหน้าที่
ตามกฎหมาย่ของกองทัพเรือ่ตามที่ได้กลาว่โดยมี
พันธกิจดังนี้
1. เตรียมกาลั งให้มีความพร้อมและเพียงพอตอ
การปฏิบัติตามภารกิจ
2. ใช้กาลังอยางมีประสิทธิภาพในการรักษา
อธิปไตย่และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล่
รักษาความมั่นคง่ถวายความปลอดภัยและ
เทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์่พัฒนา
ประเทศและปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
3. พัฒนาองค์กร่กาลังพล่และระบบการทางาน
ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
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-่ความสาคัญเชิงเปรียบเทียบของพันธกิจหรือหน้าที่ตอความสาเร็จของกองทัพเรือคืออะไร
พันธกิจ
1. เตรียมกาลังให้มีความพร้อมและ
เพียงพอตอการปฏิบัติตามภารกิจ

ความสาคัญเชิงเปรียบเทียบ
-่การเตรียมกาลังให้มีความพร้อมฯ่มีความสาคัญอันดับแรกที่จะทาให้
กองทัพเรือมีบุคลากร่ยุทโธปกรณ์่และยุทธวิธี่่ตามโครงสร้างกาลังรบ่
และระดับความพร้อมที่กาหนด่ที่จะสามารถเผชิญกับภัยคุกคามทุก
รูปแบบ่และมีความสามารถที่จะปฏิบัติภารกิจตามที่กาหนดไว้ตาม
กฎหมายการจัดสวนราชการกองทัพเรือ่และงานอื่นๆ่ที่ได้รับมอบหมาย
จากรัฐบาลได้อยางมีประสิทธิภาพ่
- นอกจากนั้นแล้วการเตรียมกาลังให้มีความพร้อมฯ่จะทาให้กองทัพเรือ
เป็นกาลังรบทางเรือที่มีความเข้มแช็ง่และสามารถใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งของ
รัฐบาลในการสนับสนุนหรือขับเคลื่อนดาเนินนโยบายด้านการตางประเทศ
ในภูมิภาคอาเซียน่ให้บรรลุความสาเร็จได้ตามที่กาหนดไว้่
2. ใช้กาลังอยางมีประสิทธิภาพในการ - การใช้กาลังอยางมีประสิทธิภาพฯ่จะทาให้ประเทศชาติมีความมั่นคง
รักษาอธิปไตย่และผลประโยชน์ของชาติ ปลอดภัย่ทั้งจากภัยคุกคามภายใน่และภายนอกประเทศ่ในพื้นที่ที่ได้รับ
ทางทะเล่รักษาความมั่นคง่ถวายความ มอบหมาย่ตลอดจนทาให้ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลได้รับความ
ปลอดภัยและเทิดพระเกียรติสถาบัน
คุ้มครอง่และสามารถปราบปรามผู้กระทาผิดกฎหมายตางๆ่ในทะเล่
พระมหากษัตริย์่พัฒนาประเทศ่และ
รวมทั้งทาให้ประเทศชาติตามแนวชายแดนมีความมั่นคงปลอดภัย่่่
ปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย -่นอกจากนั้นแล้วจะทาให้สถาบันพระมหากษัตริย์มีความปลอดภัย่และ
ได้รับการเทิดทูนอยางสมพระเกียรติ ตลอดจนจะทาให้รัฐบาลสามารถ
แก้ไขปัญหาที่สาคัญของชาติให้สาเร็จลุลวงลงได้่รวมทั้งจะทาให้ประชาชน
ในพื้นที่รับผิดชอบได้รับความชวยเหลือและการบรรเทาผลกระทบจากภัย
ธรรมชาติและภัยอื่นๆ่ได้อยางทันทวงที
3. พัฒนาองค์กร่กาลังพล่และระบบ
-่การพัฒนาองค์กรฯ่จะทาให้กองทัพเรือมีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ่มี
การทางาน่ตามแนวทางการบริหาร
การปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน่และสามารถปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ
กิจการบ้านเมืองที่ดี
มากขึ้น่เพื่อสงมอบสินค้า/บริการ่ที่ดียิ่งขึ้นให้กับผู้รับบริการและผู้มีสวนได้
สวนเสีย่
-่กลไก/วิธีการทีก่ องทัพเรือใช้ในการสงมอบผลผลิตและบริการตามพันธกิจคืออะไร
- สงมอบบริการ่ณ่สถานที่ที่ให้บริการ
- ออกจากหนวยไปให้บริการนอกสถานที่
พันธกิจที่ 1. เตรียมกาลังให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการปฏิบัติตามภารกิจ
บริการ
กลไก/วิธีการในการส่งมอบผลผลิตและบริการ
1.1่ความพร้อมของกาลังรบในการ
-่เป็นบริการที่สงมอบให้กับผู้บัญชาการทหารเรือ่ที่เป็นผู้รับบริการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ
ภายในกองทัพเรือ่ไมได้มีการสงมอบผลผลิตและบริการให้กับ
(ความมั่นคงของรัฐทางทะเล)
ผู้รับบริการภายนอก

3
พันธกิจที่ 1. เตรียมกาลังให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการปฏิบัติตามภารกิจ
บริการ
กลไก/วิธีการในการส่งมอบผลผลิตและบริการ
- หนวยเตรียมกาลัง่จานวน่3่หนวย่สนับสนุนด้วยหนวยยุทธ
บริการ่จานวน่9่หนวย่รวมกันจัดเตรียมกาลังรบแตละประเภทให้
มีความพร้อมในระดับ่และจานวนที่กองทัพเรือกาหนด่ณ่ตาบล
ที่ตั้งปกติของแตละหนวยเตรียมกาลัง่และสงมอบกาลังรบที่มีความ
พร้อมให้กับหนวยใช้กาลัง่จานวน่5่หนวย่ในพื้นที่ตางๆ่ทั้ง
ทางด้านอาวไทย่ด้านทะเลอันดามัน่ด้านจันทบุรีและตราด่และ
ตามลาแมน้าโขง่หรือหนวยงานอื่นๆ่ที่กาหนด่(เชน่การสงกาลัง
ทางเรือไปรวมปฏิบัติงานในการปราบปรามโจรสลัด)่เพื่อนาไปใช้ใน
การปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย

พันธกิจที่ 2. ใช้กาลังอย่างมีประสิทธิภาพในการรักษาอธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รักษา
ความมั่นคง ถวายความปลอดภัยและเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ พัฒนาประเทศ และปฏิบัติ
ภารกิจอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
บริการ
กลไก/วิธีการในการส่งมอบผลผลิตและบริการ
1.่การพิทักษ์่และเทิดทูน่สถาบัน
1. จัดกาลังทางเรือที่มีความพร้อมไปปฏิบัติหน้าที่ถวายความ
พระมหากษัตริย์
ปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์่ในพื้นที่รับผิดชอบของ
กองทัพเรือ่หรือจัดกาลังทางเรือฯ่ออกจากที่ตั้งปกติไปประกอบ
กาลังกับหนวยงานภายนอกกองทัพเรือ่ในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
2. จัดกาลังพล่ยุทโธปกรณ์่และสิ่งอานวยความสะดวก่ในการจัด
กิจกรรมเทิดพระเกียรติ ่ณ่ที่ตั้งปกติ่รวมทั้งการผลิต/เผยแพร/
ประชาสัมพันธ์พระเกียรติคุณฯ่ผานชองทางการสื่อสารประเภท
ตางๆ่ของกองทัพเรือ
3. สนับสนุนกาลังพล่ยุทโธปกรณ์่และสิ่งอานวยความสะดวก่
ออกจากที่ตั้งปกติ่ไปรวมกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน่ในการ
จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ่ในพื้นที่ภายนอกกองทัพเรือ
2.่การรักษาอธิปไตยของชาติทางทะเล่
1. จัดกาลังทางเรือ่ไปปฏิบัติงานนอกที่ตั้งปกติ่ในพื้นที่
และทางบกในความรับผิดชอบ
รับผิดชอบ่ทั้งทางด้านอาวไทย่ทะเลอันดามัน่ลาน้าโขง่และ
พื้นที่ทางบก่ที่รับผิดชอบลาดตระเวน่เฝูาตรวจ่หรือรับ
สถานการณ์ในพื้นที่่ตลอด่24่ชั่วโมง
2.่ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ่และศูนย์ปฏิบัติการในพื้นที่ตางๆ่
ติดตามสถานการณ์และควบคุมการปฏิบัติ่ในที่ตั้งปกติอยาง
ตอเนื่อง
3.่จัดผู้บริหาร/กาลังพลแตละระดับ่และกาลังทางเรือ่ไปรวม
พบปะ่ประชุมหารือ่เยี่ยมเยียน่ปฏิบัติงานรวมกัน่ฝึก่ณ่ที่ตั้ง
ปกติ่หรือในประเทศกลุมเปูาหมาย่เพื่อสร้างความสัมพันธ์
ระหวางกัน
3.่การคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติ 1. จัดกาลังทางเรือ่ไปปฏิบัติงานนอกที่ตั้งปกติ่ในพื้นที่
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พันธกิจที่ 2. ใช้กาลังอย่างมีประสิทธิภาพในการรักษาอธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รักษา
ความมั่นคง ถวายความปลอดภัยและเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ พัฒนาประเทศ และปฏิบัติ
ภารกิจอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
บริการ
กลไก/วิธีการในการส่งมอบผลผลิตและบริการ
ทางทะเล
รับผิดชอบทั้งทางด้านอาวไทย่ทะเลอันดามัน่ลาน้าโขง่และ
พื้นที่ทางบกที่รับผิดชอบลาดตระเวน่เฝูาตรวจ่หรือรับ
สถานการณ์ในพื้นที่่ตลอด่24่ชั่วโมง
2.่ศูนย์อานวยการในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล่ใน
พื้นที่ตางๆ่ติดตามสถานการณ์และควบคุมการปฏิบัติ่ดารงความ
ตอเนื่องในความรวมมือกับหนวยงานภายในและภายนอกประเทศ่
ด้านการขาว่ระบบเฝูาตรวจและรายงานทางทะเล่การบูรณาการ
ข้อมูลขาวสารทางทะเล่และการจัดระเบียบการสัญจรทางทะเล
ในที่ตั้งปกติ
4.่การแก้ไขปัญหาความไมสงบในจังหวัด 1. จัดกาลังทางเรือ่ไปปฏิบัติงานนอกที่ตั้งปกติ่ในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
ชายแดนภาคใต้ที่กองทัพเรือได้รับมอบหมาย่ลาดตระเวน่เฝูา
ตรวจ่หรือรับสถานการณ์่ปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์
ตอกลุมเปูาหมาย่ในพื้นที่่ตลอด่24่ชั่วโมง
2. จัดโครงการ/กิจกรรม่ณ่ที่ตั้งปกติ/นอกที่ตั้งปกติ่เพื่อสงเสริม
ความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีกับประชาชนในพื้นที่่และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและชวยเหลือประชาชนให้อยูดีกินดี่ตาม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ่และดาเนินตามแนวทาง
พระราชทาน่“เข้าใจ่เข้าถึง่และพัฒนา”
5.่การรักษาความมั่นคงทางทะเลตามแนว 1.่ดารงการฝึกอบรมไทยอาสาปูองกันชาติในทะเล
ชายแดน
2.่จัดโครงการ/กิจกรรม่สนับสนุนงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ความมั่นคงตามแนวชายแดน ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ
3. จัดโครงการ/กิจกรรม่สนับสนุนงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ความมั่นคงตามแนวชายแดน รวมกับหนวยงานภาครัฐและ
เอกชน่ในพื้นที่ภายนอกกองทัพเรือ
6. การปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
6.1 การชวยเหลือประชาชนที่ประสบ 1.่จัดกาลังทางเรือ่เตรียมพร้อม่ณ่ที่ตั้งปกติ่ในพื้นที่รับผิดชอบ
สาธารณภัย่และอุบัติภัย
ของกองทัพเรือ่ทั้งทางด้านอาวไทย่ทะเลอันดามัน่ลาน้าโขง่
และพื้นที่ทางบก่เพื่อให้ความชวยเหลือ่หรือสนับสนุนกรม
ปูองกันและสาธารณภัย/หนวยงานอื่นๆ่ในการให้ความชวยเหลือ่
ประชาชนที่ประสบสาธารณภัยและอุบัติภัย่เมื่อได้รับการร้องขอ
6.2่การปูองกัน่ปราบปราม่และบาบัด 1. จัดกิจกรรม่รณรงค์่เผยแพรประชาสัมพันธ์่่ให้ความรู้่กับ
ฟื้นฟูผยู้ าเสพติด่
ประชาชน่และกาลังพล่เพื่อปูองกันยาเสพติด่ในพื้นที่รับผิดชอบ
ของกองทัพเรือ
2.่คัดกรองทหารกองประจาการ่เพื่อตรวจหาสารเสพติด่ที่ศูนย์
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พันธกิจที่ 2. ใช้กาลังอย่างมีประสิทธิภาพในการรักษาอธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รักษา
ความมั่นคง ถวายความปลอดภัยและเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ พัฒนาประเทศ และปฏิบัติ
ภารกิจอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
บริการ
กลไก/วิธีการในการส่งมอบผลผลิตและบริการ
ฝึกทหารใหมกอนการแจกจายไปยังหนวยตางๆ่ในกองทัพเรือ่
และที่หนวยขึ้นตรงกองทัพเรือ่ภายหลังการแจกจายฯ่
3. จัดกาลังพล่และยุทโธปกรณ์่สนับสนุนสานักงาน
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด่ณ่ที่ตั้งปกติ่ใน
การปราบปรามยาเสพติด่ตามที่ได้รับการร้องขอ
4. สนับสนุนสิ่งอานวยความสะดวก่ณ่ที่ตั้งปกติของหนวยใน
พื้นที่สัตหีบ่ให้กับกรมคุมประพฤติ่ในการบาบัดและฟื้นฟูผู้ติดยา
เสพติด่เมื่อได้รับการร้องขอ
6.3่การบริการข้อมูลขาวสาร
1. จัดให้มีศูนย์ข้อมูลขาวสารกองทัพเรือ ณ่ที่ตั้งปกติของฐาน
ทัพเรือตางๆ่จานวน่3่พื้นที่่ให้ประชาชนมารับบริการ่ได้รับ
ข้อมูลขาวสารตามที่กาหนดใน่พ.ร.บ.ข้อมูลขาวสาร
6.4 การให้บริการเวลามาตรฐาน
1.ให้บริการเวลามาตรฐานประเทศไทย่กับประชาชนและ
ประเทศไทย
หนวยงานตางๆ่ณ่ที่ตั้งปกติ่และผานทางชองทางสื่อสารตางๆ่

พันธกิจที่ 3. พัฒนาองค์การ กาลังพล และระบบการทางาน ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
บริการ
กลไก/วิธีการในการส่งมอบผลผลิตและบริการ
3.1่การบริหารจัดการของกองทัพเรือทีม่ ี
-่เป็นบริการที่สงมอบให้กับผู้บัญชาการทหารเรือ่ที่เป็น
คุณภาพ
ผู้รับบริการภายในกองทัพเรือ่ไมได้มีการสงมอบผลผลิตและ
บริการให้กับผู้รับบริการภายนอก
่-่รอหารือกับอาจารย์พอชม

(2) วิสัยทัศน์และค่านิยม
-่เปูาประสงค์่วิสัยทัศน์่และคานิยม่ของกองทัพเรือที่ได้ประกาศไว้คืออะไร
กองทัพเรือ่ได้มีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์และทบทวนปรับปรุงมาหลายครั้งอยางตอเนื่อง่ลาสุดได้กองทัพเรือ
ได้อนุมัติ่“แผนยุทธศาสตร์ของกองทัพเรือ่พ.ศ.่2555-2558”่เมื่อวันที่่7่ตุลาคม่พ.ศ.2554่่โดยนาหน้าที่ตาม
กฎกระทรวงฯ่ความต้องการด้านนโยบาย่และความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีสวนได้สวนเสีย่รวมทั้งปัจจัยทั้ง
ภายในและภายนอกตางๆ่มาวิเคราะห์่ SWOT และกาหนดเป็นทิศทางองค์การ่เพื่อมุงเน้นการปฏิบัติงานให้บรรลุ
เปูาหมาย่ด้วยการมีสวนรวมของผู้บริหารทุกระดับ่และบุคลากร่ที่เกี่ยวข้อง่และได้กาหนดเป็นวิสัยทัศน์่เปูาประสงค์
หลัก่คานิยม่และปรัชญาองค์การใหม่่เพื่อสื่อสารให้บุคลากรยึดถือและนาไปปฏิบัติในทิศ ทางเดียวกันได้อยางมี
ประสิทธิภาพ่่รูปที่่P1-1่
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รูปที่ P1-1

วิสัยทัศน์กองทัพเรือ
“เป็นหน่วยงานความมั่นคงทางทะเลทีม่ ีบทบาทนาในภูมิภาค
และเป็นเลิศในการบริหารจัดการ ”

พันธกิจ

1.่เตรียมกาลังให้มีความพร้อม
และเพียงพอตอการปฏิบัตติ ามภารกิจ
3.่พัฒนาองค์กร่กาลังพล่และระบบ
การทางานตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

2.่ใช้กาลังอยางมีประสิทธิภาพในการรักษาอธิปไตย่และ
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล่รักษาความมั่นคง่
ถวายความปลอดภัย่และเทิดพระเกียรติสถาบัน
พระมหากษัตริย์่พัฒนาประเทศและปฏิบตั ิภารกิจอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย

1.่เตรียมกาลังและเสริมสร้างกาลัง
กองทัพให้มีความสมดุล่
และมีความพร้อม

2.่ดารงการปฏิบตั ิในการใช้กาลังปูองกันประเทศ่
รักษาความมั่นคง่และสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
และแก้ไขปัญหาสาคัญของชาติ ได้อยางตอเนื่อง

3.่พัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทัพให้มีความทันสมัย่และมีคณ
ุ ภาพ
เปูาประสงค์

1.่กาลังรบของกองทัพเรือมีความพร้อมในการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจ่รวมทั้งได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างให้เพียงพอตาม
ขีดความสามารถที่ตอ้ งการ่ตามยุทธศาสตร์กองทัพเรือ
3.่อธิปไตยของชาติทางทะเลและทางบก ในความรับผิดชอบ
ของกองทัพเรือมีความปลอดภัยจากภัยคุกคาม
5. ดารงการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาความไมสงบในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้อยางตอเนื่อง
7. ความสัมพันธ์ระหวางประเทศตามกรอบความรวมมือ
ระหวางประเทศฝุายทหาร่ได้รับการสงเสริมและดารง
ความสัมพันธ์อยางตอเนื่อง
9.่ผู้รับบริการและผู้มีสวนได้สวนเสียตามพันธกิจของ
กองทัพเรือมีความพึงพอใจ

11.่ระบบการทางานของกองทัพเรือมีความโปรงใส่ยุตธิ รรม่
และสามารถตรวจสอบได้
13.่หนวยงานภาครัฐและประชาชนได้รบั การบริการข้อมูล
ขาวสารของกองทัพเรือได้โดยสะดวก

4.่ผลประโยชน์ของชาติทะเลได้รับความคุ้มครองและ
รักษาให้ปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ

6.่ดารงการปฏิบัติเพื่อการสนับสนุนงานเพื่อความ
มั่นคง่การบรรเทาสาธารณภัย่ชวยเหลือประชาชน่
การพัฒนาประเทศ่และการแก้ไขปัญหาของชาติได้
ตามที่ได้รับการร้องขอหรือมอบหมาย
8. การบริหารจัดการกองทัพเรือมีคุณภาพเป็นไปตาม
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
10.่กาลังพลของกองทัพเรือ่มีขวัญกาลังใจและมีความ
ผาสุกในการปฏิบัติงาน
12.่ประชาชนได้รับโอกาสเข้ามามีสวนรวมใน
กระบวนการทางานของกองทัพเรือ
14.่พัฒนาระบบการทางานหลักของกองทัพเรือให้
ตอบสนองตอแนวคิดทางยุทธศาสตร์กองทัพเรือ่และ
นาระบบการบริหารจัดการสมัยใหมมาประยุกต์ใช้เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

15.่การบริหารจัดการทรัพยากรของกองทัพเรือมีระบบ
สารสนเทศสนับสนุนอยางเป็นระบบและทันสมัย
17.่พัฒนาองค์กรกองทัพเรือให้มีคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ่
และมีการกากับดูแลองค์กรที่ดีอยางเป็นรูปธรรม
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คานิยมกองทัพเรือ

S: Seamanship ความเป็นชาวเรือ่ ่
A: Allegiance ความซื่อสัตย์และความจงรักภักดี
I: Integrity and Gentleman ความเป็นผู้มีคุณธรรม่จริยธรรม่และความเป็นสุภาพบุรุษทหารเรือ
L: Leadership ความเป็นผูน้ า
วัฒนธรรมกองทัพเรือ

1.่ทางานเป็นทีม
3. รักพวกพ้อง
5. รักความซื่อสัตย์่ยุติธรรม

2. อดทน่่
4. เสียสละ

- กองทัพเรือยังไม่มีวัฒนธรรมกาหนดไว้อย่างชัดเจน (กพ.ทร.รับไปพิจารณา)
-่สมรรถนะหลักของกองทัพเรือคืออะไร่และมีความเกี่ยวข้องอยางไรกับพันธกิจของกองทัพเรือ
สมรรถนะหลัก่ (Core Competency) ่ ของกองทัพเรือ่ คือ่ ความสามารถในการปฏิบัติการทางทหารในทะเล่
และชายฝั่ง่ครอบคุลมทุกสาขาการปฏิบัติการทางเรือ่ทั้งจากภัยคุกคามผิวน้า่ทางอากาศ่และใต้น้า่่รวมทั้งการรักษา
กฎหมายตามที่หนวยงานตางๆ่ให้อานาจทหารเรือปราบปรามการกระทาความผิดบางอยางทางทะเล่จานวน่28่่ฉบับ่
รอหารือกับอาจารย์พอชม่สมรรถนะหลักของกองทัพเรือดังกลาวเป็นจุดแข็งทีส่ าคัญ่ ทีท่ าให้กองทัพเรือสามารถปฏิบัติงานตามพันธกิจที่
ได้รับมอบในการรักษาอธิปไตย่ และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล่ การรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดน่ การถวาย
ความปลอดภัยและเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์่ การพัฒนาประเทศ่ และการปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย ได้อยางมีประสิทธิภาพ

(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร
–่ลักษณะโดยรวมของบุคลากรในกองทัพเรือเป็นอยางไร่
-่มีการจาแนกบุคลากรออกเป็นกลุม่และประเภทอะไรบ้าง
-่อะไรคือข้อกาหนดพื้นฐานด้านการศึกษาสาหรับกลุมบุคลากรประเภทตาง่ๆ
-่องค์ประกอบสาคัญที่ทาให้บุคลากรเหลานี้มีสวนรวมในการทางานเพื่อบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ของกองทัพเรือคือ
อะไร
-่ในการทางานจาเป็นต้องมีข้อกาหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่เป็นเรื่องเฉพาะของกองทัพเรืออะไรบ้าง
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ในปี่2558่กองทัพเรือ่ มีบุคลากร่จานวนทั้งสิ้น่ 78,805่คน่่ประกอบด้วย่่
ประเภทของบุคคลากร

จานวน

1)่ข้าราชการ
2)่ลูกจ้างประจา
3)่พนักงานราชการ
4)่ทหารกองประจาการ่ปีละจานวน่8 ผลัดๆ่
ละ่3,800 คน
รวมทั้งสิ้น
่

่42,207
่่4,262
่่1,936
30,400

หรือคิดเป็น
ร้อยละ
53.56 %
5.40่%
0.001 %
38.58 %

78,805

100.00 %

ตารางที่่P1-2
ตารางที่่P1-3
ตารางที่่P1-4

ตารางที่ P1- 2 กลุม
่ ข้าราชการ กองทัพเรือ ปี 2558 จานวน 42,207 คน

ฝุาย
ฝุาย
ฝุาย
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
บริหาร
ปฏิบัติการ
สนับสนุน
ไมเกิน-24 ปี
102 0.24%
1,335 3.16%
516 1.22%
25-29 ปี
232 0.55%
2,741 6.49%
863 2.04%
30-34 ปี
234 0.55%
3,387 8.02%
925 2.19%
35-39 ปี
507 1.20%
4,466 10.58%
1,578 3.74%
40-44 ปี
499 1.18%
4,244 10.06%
2,147 5.09%
45-49 ปี
508 1.20%
3,987 9.45%
2,184 5.17%
50-54 ปี
607 1.44%
3,663 8.68%
2,102 4.98%
55-ปีขึ้นไป
737 1.75%
2,950 6.99%
1,693 4.01%
รวมทั้งสิ้น
3,426 8.17% 26,773 63.43% 12,008 28.45%
ชวงอายุ

วุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ต่ากวาปริญญาตรี
รวมทั้งสิ้น

จานวน ร้อยละ
76
0.18%
1,357
3.22%
8,919 21.13%
31,855 75.47%
42,207 100.00 %

เพศ
ชาย
หญิง
รวมทั้งสิ้น

รวม

ร้อยละ

1,953
4.63%
3,836
9.09%
4,546 10.77%
6,551 15.52%
6,890 16.32%
6,679 15.82%
6,372 15.10%
5,380 12.75%
42,207 100.00 %

จานวน ร้อยละ
39,366 93.27%
2,841
6.73%
42,207 100.00 %
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ชวงอายุ
ไมเกิน-24 ปี
25-29 ปี
30-34 ปี
35-39 ปี
40-44 ปี
45-49 ปี
50-54 ปี
55-ปีขึ้นไป
รวมทั้งสิ้น
อายุเฉลี่ย

จานวน ร้อยละ
1,953
4.63%
3,836
9.09%
4,546 10.77%
6,551 15.52%
6,890 16.32%
6,679 15.82%
6,372 15.10%
5,380 12.75%
42,207 100.00่%
44่ปี

ชวงอายุ
Gen Baby Boom
ชวงอายุ่50-59 ปี
GenX
ชวงอายุ่35-49่ปี
GenY
ชวงอายุ่34 ปี่ลงมา
รวมทั้งสิ้น

จานวน

ร้อยละ

11,752

27.84%

20,120

47.67%

10,335 24.49%
42,207 100.00 %

หมายเหตุ่: ข้อมูลจากกรมกาลังพลทหารเรือ่เมื่อ่16 มิถุนายน่2558
การจาแนกสายงาน
1.่ฝุายบริหาร่ประกอบด้วย่

กองบัญชาการกองทัพเรือ
1.่สานักงานเลขานุการทหารเรือ 2.่กรมสารบรรณทหารเรือ
3.่กรมกาลังพลทหารเรือ
4.่กรมขาวทหารเรือ
5.่กรมยุทธการทหารเรือ
6.่กรมสงกาลังบารุงทหารเรือ
7.่กรมสื่อสารเทคโนโลยีและสารสนเทศทหารเรือ
8.่กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ
9. สานักงานปลัดบัญชีทหารเรือ
10.่กรมการเงินทหารเรือ
11.่กรมเจรทหารเรือ
12. สานักงานตรวจภายในทหารเรือ 13.่สานักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ
14.่สานักพระธรรมนูญทหารเรือ

2.่ฝุายปฏิบัติการ่ประกอบด้วย 1.่กองเรือยุทธการ
2. ทัพเรือภาคที่่1
(รวมหนวยเฉพาะกิจ่กองทัพเรือ) 3.่ทัพเรือภาคที่่2
4.่ทัพเรือภาคที่ 3
5.่หนวยบัญชาการนาวิกโยธิน
6.่หนวยบัญชาการตอสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
7.่ฐานทัพเรือสัตหีบ
8.่ฐานทัพเรือกรุงเทพ
9. กรมสารวัตรทหารเรือ
10.่หนวยรักษาความสงบเรียบร้อยตามลาน้าโขง
11.่กองกาลังปูองกันชายแดนด้านจันทบุรีและตราด
3.่ฝุายสนับสนุน่ประกอบด้วย 1.่กรมอูทหารเรือ
2.่กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ
3.่กรมชางโยธาทหารเรือ
4.่กรมสรรพาวุธทหารเรือ
5.่กรมพลาธิการทหารเรือ
6.่กรมแพทย์ทหารเรือ
7.่กรมการขนสงทหารเรือ
8.่กรมอุทกศาสตร์ทหารเรือ
9.่กรมสวัสดิการทหารเรือ
10. กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ
11. กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
12.่โรงเรียนนายเรือ
13.่สานักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารทหารเรือ
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ผู้บริหาร
ระดับสูง่

ประกอบด้วย

ระดับกลาง่ ประกอบด้วย
ระดับต้น่ ประกอบด้วย
ผู้ปฏิบัติ่

ประกอบด้วย

จอมพลเรือ
พลเรือโท
นาวาเอก่(พิเศษ)
นาวาเอก
นาวาตรี

พลเรือเอก
พลเรือตรี
นาวาเอก
นาวาโท
เรือเอก

เรือโท
พันจาเอก่(พิเศษ)
พันจาโท
จาเอก
จาตรี

เรือตรี
พันจาเอก
พันจาตรี
จาโท

ตารางที่ P1-3 กลุม
่ ลูกจ้างประจา กองทัพเรือ

กลุมงาน
กลุมงานบริการ
พื้นฐาน
กลุมงานสนับสนุน
กลุมงานชาง
รวมจานวน

กลุมงาน/ฝุาย
ฝุายบริหาร
ร้อยละ
ฝุายปฏิบัติการ
ร้อยละ
ฝุายสนับสนุน
ร้อยละ
รวมจานวน

จานวน

ร้อยละ

976 22.90%
367
8.61%
2,919 68.49%
4,262 100.00%

ฝุาย
ฝุายบริหาร
ฝุายปฏิบัติการ
ฝุายสนับสนุน
รวมจานวน

กลุมงาน กลุมงาน กลุมงาน
บริการ
สนับสนุน
ชาง
พื้นฐาน
47
48
1
48.96% 50.00%
1.04%
255
40
660
26.70%
4.19% 69.11%
674
279
2,258
20.99%
8.69% 70.32%
976
367
2,919

รวม
96
2.20%
955
22.40%
3,211
75.34%
4,262

จานวน
ร้อยละ
96
2.25%
955 22.41%
3,211 75.34%
4,262 100.00%
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ตารางที่ P1-4 กลุม
่ พนักงานราชการ กองทัพเรือ
.............................................

กลุมงาน
กลุมงานบริการ
กลุมงานเทคนิค
กลุมงานบริหารทั่วไป
กลุมงานวิชาชีพเฉพาะ
รวมจานวน

กลุมงาน/ฝุาย
ฝุายบริหาร
ร้อยละ
ฝุายปฏิบัติการ
ร้อยละ
ฝุายสนับสนุน
ร้อยละ
รวมจานวน

เพศ
ชาย

จานวน
854
972
5
105
1,936

กลุมงาน
บริการ

ร้อยละ
44.11 %
50.01 %
0.26 %
5.42 %
100.00 %
กลุมงาน
เทคนิค

50
1
98.04 % 1.96 %
184
263
41.16 % 58.84 %
620
708
43.12 % 49.24 %
854
972
กลุมงาน
บริการ

กลุมงาน
เทคนิค

ร้อยละ
รวมจานวน

288
24.00 %
566
76.90 %
854

911
75.92 %
61
8.29 %
972

วุฒิการศึกษา

กลุมงาน
บริการ

กลุมงาน
เทคนิค

ร้อยละ
หญิง

ปริญญาตรี
ต่ากวาปริญญาตรี
รวมจานวน

4
850
854

ฝุาย
ฝุายบริหาร
ฝุายปฏิบัติการ
ฝุายสนับสนุน
รวมจานวน
กลุมงาน กลุมงาน
บริหาร
วิชาชีพ
ทั่วไป
เฉพาะ
0
0
0
0
0
0
0
0
5
105
0.35 % 7.30 %
5
105
กลุมงาน
บริหาร
ทั่วไป
1
0.08 %
4
0.54 %
5

กลุมงาน
วิชาชีพ
เฉพาะ
0
0
105
14.27 %
105

กลุมงาน กลุมงาน
บริหาร
วิชาชีพ
ทั่วไป
เฉพาะ
3
0
0
969
5
105
972
5
105

จานวน
51
14
1438
1,936

ร้อยละ
2.63 %
23.09 %
74.28 %
100.00 %

รวม
51
100.00 %
447
100.00 %
1,438
100.00 %

รวม
1,200
736
1,936

รวม

ร้อยละ

7
0.36 %
1,929 99.64 %
1,936 100.00 %
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ชวงอายุ

กลุมงาน
บริการ

ไมเกิน-24 ปี
25-29 ปี
30-34 ปี
35-39 ปี
40-44 ปี
45-49 ปี
50-54 ปี
55-ปีขึ้นไป
รวมจานวน

กลุมงาน
เทคนิค

68
157
185
153
138
81
44
28
854
อายุเฉลี่ย

263
286
246
143
28
5
0
1
972

กลุมงาน
บริหาร
ทั่วไป
0
1
2
2
0
0
0
0
5

กลุมงาน
วิชาชีพ
เฉพาะ
68
36
0
0
0
1
0
0
105

รวม

ร้อยละ

399 20.61 %
480 24.79 %
433 22.37 %
298 15.39 %
166
8.57 %
87
4.49 %
44
2.27 %
29
1.50 %
1,936 100.00 %
38่ปี

หมายเหตุ่: ข้อมูลจากกรมกาลังพลทหารเรือ่เมื่อ่30 มิถุนายน่2558

ข้อกาหนดพื้นฐานด้านการศึกษาสาหรับกลุมบุคลากรประเภทตาง่ๆ
ลาดับที่
ประเภท
๑.
นายทหาร่ก
-่พรรค่นว.
-่พรรค่นว.(พธ.)
-่พรรค่นว.(อศ.)
-่พรรค่กล.
-่พรรค่นย.
๒.

นายทหาร่ป.

๓.

นายทหาร่ข.
-่สัญญาบัตร
-่ประทวน
รับสมัครจากบุคคลพลเรือน
รับสมัครทหารกองประจาการ
ตอจากเวลากองประจาการ

ข้อกาหนดพื้นฐานด้านการศึกษา
- คุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรม
อุทกศาสตร์ บริหารศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
- คุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรี สาขา บริหารศาสตร์ วิทยาการ
คอมพิวเตอร์
- คุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมอุทกศาสตร์
- คุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเครื่องกลเรือ
วิศวกรรมไฟฟ้า
- คุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรม
อุทกศาสตร์ บริหารศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
- คุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรี สาขาตามที่ระบุไว้ในคุณสมบัติท้าย
อัตรา
- ไม่ก่าหนด (เลื่อนขึ้นจากนายทหารประทวนเท่านั้น)
- คุณวุฒิไม่ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น
- คุณวุฒิไม่ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น เว้นวิชาชีพเฉพาะที่
กองทัพเรือต้องการตามระเบียบ ทร. ว่าด้วยการสมัครรับ
ราชการต่อจากเวลากองประจ่าการ พ.ศ.๒๕๒๘ และที่แก้ไข
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ลาดับที่
๔.
๕.

ประเภท
- ขาดนักเรียนจาทหารเรือ
ทหารกองประจาการ
ลูกจ้าง
-่กลุมงานชาง

-่กลุมงานเทคนิคพิเศษ

-่กลุมงานสนับสนุน
-่กลุมบริการพื้นฐาน
๖.

พนักงานราชการ
-่กลุมงานบริการ

-่กลุ่มงานเทคนิค

ข้อกาหนดพื้นฐานด้านการศึกษา
เพิ่มเติมต้องจบการศึกษาไม่ต่ากว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ตรวจสอบกับ น.อ.สนั่นฯ กพ.ทร.
- ไม่ก่าหนด
คุณวุฒิไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ หรือเป็น
ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับชั้นที่มี
ความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่
- คุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไปในสาขาวิชาที
เกีย่ วข้องกับลักษณะงานในหน้าที และเคยปฏิบัติงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 13 ปี กรณีปริญญาตรี ส่าหรับ
ปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 9 ปี และปริญญาเอกไม่น้อยกว่า 5 ปี
- คุณวุฒิไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
- คุณวุฒิไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
- คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาที่เหมาะสมกับลักษณะ
งานที่ปฏิบัติ หรือ
ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคล
ซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ
ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่
น้อยกว่า ๕ ปี
- คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับ
เดียวกัน ในสาขาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ และต้องมี
ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในงานที่ปฏิบัติไม่น้อย
กว่า ๑๒ ปี หรือ
- คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบได้ใน
ระดับเดียวกัน ในสาขาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ และ
ต้องมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในงานที่ปฏิบัติไม่
น้อยกว่า ๑๑ ปี หรือ
- คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ใน
ระดับเดียวกัน ในสาขาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ และ
ต้องมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในงานที่ปฏิบัติไม่
น้อยกว่า ๑๐ ปี หรือ
- คุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาที่
เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ และต้องมีความรู้

14
ลาดับที่

ประเภท
-

- กลุ่มงานบริหารทั่วไป

-

- กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ

-

- กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ

-

-

ข้อกาหนดพื้นฐานด้านการศึกษา
ความสามารถ และประสบการณ์ในงานที่ปฏิบัติไม่น้อยกว่า ๘ ปี
หรือ
ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการ
เรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้อง
มีความรู้ความสามารถ และทักษะความช่านาญในงานที่จะ
ปฏิบัติไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี
คุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะ
งานที่ปฏิบัติ
คุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรี และได้รับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพเฉพาะ หรือ
คุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรี และได้รับประกาศนียบัตรหรือ
หนังสือรับรองความรู้ในสาขาวิชาชีพเฉพาะในระดับที่สูงกว่า
ปริญญาตรี หรือ
คุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรี
คุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรี และมีประสบการณ์ในงานที่จะ
ปฏิบัติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี ส่าหรับวุฒิปริญญาตรี ๑๒ ปี
ส่าหรับวุฒิปริญญาโท และ ๑๐ ปี ส่าหรับวุฒิปริญญาเอก หรือ
คุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรี และได้รับประกาศนียบัตรในสาขาที่
ตรงกับความจ่าเป็นของลักษณะงาน โดยจะต้องมีประสบการณ์
ในงานที่จะปฏิบัติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี ส่าหรับวุฒิ
ปริญญาตรี ๑๒ ปี ส่าหรับวุฒปิ ริญญาโท และ ๑๐ ปี ส่าหรับวุฒิ
ปริญญาเอก หรือ
มีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติเป็นเวลาไม่ต่ากว่า ๑๕ ปี และ
มีผลงานเป็นที่ยอมรับในวงการนั้น

-่องค์ประกอบสาคัญที่ทาให้บุคลากรเหลานี้มีสวนรวมในการทางาน่เพื่อบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ของกองทัพเรือคือ
อะไร
(น.อ.สนั่นฯ่ผอ.กนผ.กพ.ทร.รับไปดาเนินการ)

-่ในการทางานจาเป็นต้องมีข้อกาหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่เป็นเรื่องเฉพาะของกองทัพเรืออะไรบ้าง

ข้อกาหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัย ทีเ่ ป็นเรื่องเฉพาะของกองทัพเรือ
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1. มาตรฐานสุขภาพของนักประดาน้าและผู้ปฏิบัติงานในห้องปรับบรรยากาศ
่
๑. ลักษณะทั่วไป
๑.๑่่ต้องไมพบโรคที่ขัดกับพระราชบัญญัติรับราชการทหาร่และมาตรฐานของกาลังพลกองทัพเรือ
๑.๒ โรคหรือภาวะใดๆที่เป็นเรื้อรัง่ หรือสามารถเป็นกลับซ้า่ ที่สงผลให้เกิดการไร้ความสามารถในการปฏิบัติ
หน้าที่่ หรือมีแนวโน้มที่จะกาเริบภายใต้สภาวะความกดบรรยากาศสูง่ หรือการปฏิบัติการใต้น้า่ ถือวาขาด
คุณสมบัติ
๑.๓ การเป็นโรคอ้วน่หรือมีดัชนีมวลกายมากกวา่๓๐่รวมกับร้อยละของไขมันในรางกายเกินกวาร้อยละ่๓๐่ถือ
วาขาดคุณสมบัติ่ หรือการมีขนาดของรางกายที่เป็นอุปสรรคตอการใช้อุปกรณ์ในการดาน้า่ ่ ่ ถือวาขาด
คุณสมบัติ
๑.๔ อายุไมเกิน่ ๓๐่ปี่ สาหรับผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักทาลายใต้น้าจูโจม่และนักประดาน้า่ หรือไมเกิน่ ๓๕่
ปี่ สาหรับผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นสมัครแรกเข้าประจาการของผู้ปฏิบัติการใต้น้า่ ประเภทอื่นๆ่ รวมถึงผู้
ปฏิบัติการภายใต้ความกดบรรยากาศสูง
๒. หู คอ จมูก
๒.๑ รูหูภายนอกตีบตัน่ หูชั้นนอกอักเสบเรื้อรัง่ ความผิดปกติของหู่ หรือใบหู่ ที่มีผลกระทบตอการใส่ อุปกรณ์
ปูองกันเสียงอยางเหมาะสม่ถือวาขาดคุณสมบัติ
๒.๒ ประวัติการผาตัดหูชั้นกลางและหูชั้นใน่ รวมถึงการฝังโคเคลียร์่ (ไมรวมถึงการเจาะเยื่อแก้วหู่ และการผาตัด
แปะเยื่อแก้วหูที่ประสบผลสาเร็จ)่ถือวาขาดคุณสมบัติ
๒.๓ การทางานผิดปกติของทอหู่ (Eustachian tube) อยางเรื้อรัง่ หรือการไมสามารถปรับความดันในหู่ ชั้น
กลางได้่ถือวาขาดคุณสมบัติ
๒.๔ ประวัติการอักเสบของกระดูกมาสตอยด์่ หรือการมีรูทะลุสูภายนอกหลงเหลือ่ หรือมีภาวะที่จาเป็น่ ต้องมี
การทาความสะอาดกระดูกมาสตอยด์บอยครั้ง่ถือวาขาดคุณสมบัติ
๒.๕ ประวัติการเป็นหูชั้นกลางอักเสบอยางเรื้อรัง่หรือการมี่Cholesteatoma ถือวาขาดคุณสมบัติ
๒.๖ ประวัติของการมีพยาธิสภาพของหูชั้นใน่ รวมถึงโรค่ Meniere หรือ่ Endolymphatic hydrops และการ
สูญเสียการได้ยินจากโรคจากการลดความกดอากาศ่(Decompression Illness)่ถือวาขาดคุณสมบัติ
๒.๗ กลุมอาการเวียนศีรษะบ้านหมุน่(Vertigo) การไมสมดุลในการทรงตัวอยางเรื้อรังที่เหตุเกิดจากหูชั้นใน่ถือวา
ขาดคุณสมบัติ
๒.๘ การได้ยินในหูข้างที่ดีที่สุด่ต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนดดังนี้
๒.๘.๑ การได้ยินที่ยานความถี่่ ๕๐๐ ่๑,๐๐๐่และ่๒,๐๐๐่เฮิร์ทซ์่ จะต้องไมมากกวา่๓๐่เดซิเบล่โดย
เฉลี่ย่และต้องไมมีคาหนึ่งคาใดเกินกวา่๓๕่เดซิเบล
๒.๘.๒ การได้ยินที่ยานความถี่่ ๓,๐๐๐, ๔,๐๐๐่ เฮิร์ทซ์่ จะต้องไมเกินกวา่ ๔๕่ และ่ ๕๕่ เดซิเบล่
ตามลาดับ
๒.๘.๓ การสูญเสียการได้ยินในยานความถี่สูงชนิดข้างเดียว่ ไมถือวาขาดคุณสมบัติ่ แตควรได้รับการ
ประเมินโดยแพทย์ทางโสต่ศอ่นาสิก่อยางเหมาะสม
๒.๙ ความผิดปกติของกระดูกใบหน้าและศีรษะที่จะทาให้ขัดตอการใช้อุปกรณ์ในการดาน้าอยางเหมาะสม่ถือวา
ขาดคุณสมบัติ
๒.๑๐่ การผาตัดกลองเสียง่หรือหลอดลม่ถือวาขาดคุณสมบัติ
๒.๑๑ ผู้ปฏิบัติการใต้น้าฯซึ่งหายสนิทจากเยื่อแก้วหูทะลุหรือไซนัสอักเสบเฉียบพลัน่การกลับเข้าปฏิบัติการใต้น้า
ใหม่ให้อยูในดุลยพินิจของแพทย์เวชศาสตร์ใต้น้า
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๓. ตา
๓.๑ การวัดสายตาต้องเป็นดังนี้
๓.๑.๑ สายตาข้างใดข้างหนึ่ง่ที่ได้รับการแก้ไข่ต้องไมน้อยกวา่๒๐/๒๕
๓.๑.๒ สายตาที่ไมได้รับการแก้ไข่ต้องเป็นดังนี้
๓.๑.๒.๑ นักประดาน้าทางทหาร่หรือผู้ที่ต้องได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการใต้น้า
นอกเหนือจากสคูบา่มีระดับสายตา่๒๐/๒๐
๓.๑.๒.๒ ผู้ปฏิบัติการใต้น้าเฉพาะสคูบา่ และผู้ปฏิบัติการภายใต้ความกดบรรยากาศสูง่ ่ ่ มี
ระดับสายตา่+/-่๘่ไดออปเตอร์
๓.๒ ความผิดปกติของการรับรู้สี่และการมองเห็นในเวลากลางคืน ถือวาขาดคุณสมบัติ
๓.๔ ประวัติการผาตัดกระจกตาเพื่อแก้ไขระดับสายตา่ ไมถือวาขาดคุณสมบัติ่ แตจะต้องประสบผลสาเร็จในการ
ผาตัดและฟื้นตัวโดยสมบูรณ์่ เป็นเวลาอยางน้อย่๓่เดือนหลังผาตัด่(PRK หรือ่LASIK) สาหรับผู้แรกเข้ารับ
การฝึก่หรือเป็นเวลาอยางน้อย่๑่เดือนสาหรับผู้ประจาการ่
๓.๕ การได้รับการฝังอวัยวะเทียมในตาชนิดที่มีรูกลวง่ถือวาขาดคุณสมบัติ
๓.๖ ความผิดปกติของดวงตาชนิดฉับพลัน่ หรือกลับซ้าเรื้อรังที่จะกระทบ่ หรือกาเริบจากการปฏิบัติการ่ ใต้น้า่
หรือภายใต้ความกดบรรยากาศสูง่ถือวาขาดคุณสมบัติ
๔. ระบบการหายใจ
๔.๑ ภาวะอากาศในชองเยื่อหุ้มปอดชนิดเกิดขึ้นเอง่(Spontaneous pneumothorax) ถือวาขาดคุณสมบัติ
๔.๒ ภาวะอากาศในชองเยื่อหุ้มปอด่ จากอุบัติเหตุ่ (Traumatic pneumothorax) นอกเหนือสาเหตุจากการดา
น้า่ถือวาขาดคุณสมบัติ่หากจะได้รับการผอนผัน่ต้องเกินระยะเวลา่๖่เดือน่และ่มีลักษณะดังตอไปนี้
๔.๒.๑ การทดสอบสมรรถภาพปอดปกติ
๔.๒.๒ มีผลการตรวจทางเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์ของปอดชนิดธรรมดาเป็นปกติ
๔.๒.๓ อายุรแพทย์โรคปอดประเมินแล้วเห็นเหมาะสมให้ปฏิบัติงานตอได้
๔.๒.๔ แพทย์เวชศาสตร์ใต้น้าประเมิน่และเห็นชอบในขั้นตอนสุดท้าย
๔.๓ โรคปอดชนิดอุดกั้นหรือหดรัด่ (Chronic obstructive or restrictive pulmonary disease) ถือวาขาด
คุณสมบัติ
๔.๔ โรคซาร์คอยด์่และ่ประวัติเป็นโรคซาร์คอยด์่ถือวาขาดคุณสมบัติ
๔.๕ วัณโรค่ถือวาขาดคุณสมบัติ
๔.๖ หากได้รับการรักษาด้วยยาวัณโรคในผู้ที่ทดสอบวาติดเชื้อวัณโรคให้ผลบวก่ จะต้องได้รับการรักษา่ จนครบ
แล้ว
๔.๗ การบาดเจ็บของปอดจากแรงดันอากาศจากการดา่(Diving – related pulmonary barotrauma)
๔.๗.๑ ผู้ปฏิบัติการใต้น้าฯ่ที่มีอาการแสดงของลมใต้เนื้อเยื่อผิวหนัง่(Subcutaneous emphysema)
หรือในแกนปอด่(Mediastinal emphysema) จากความผิดพลาดของขั้นตอนการดา่ถือวาขาด
คุณสมบัติเป็นเวลา่๑่เดือน่หากประเมินหลังจากนั้น่ไมมีอาการ่และเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ปอด
ชนิดธรรมดาเป็นปกติ่สามารถผอนผันได้
๔.๗.๒ ประวัติการปุวยเนื่องจากภยันตรายของปอดจากแรงดันอากาศ่ หรือปุวยโดยไมได้เกิดจากความ
ผิดพลาดของขั้นตอนการดา่ หรือเกิดจากความผิดพลาดของขั้นตอนการดา่ แตเป็นซ้าครั้งที่สอง่
ถือวาขาดคุณสมบัติ่ แตหากจะพิจารณาผอนผันให้พิจารณาในผู้ที่หายเป็นปกติอยางน้อย่๑่เดือน่
และต้องมีลักษณะดังนี้
๔.๗.๒.๑ การทดสอบสมรรถภาพการทางานของปอดปกติ
๔.๗.๒.๒ มีผลการตรวจทางเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์ของปอดชนิดธรรมดาเป็นปกติ
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๔.๗.๒.๓ อายุรแพทย์โรคปอดประเมินแล้วเห็นเหมาะสมให้ปฏิบัติงานตอได้
๔.๗.๒.๔ แพทย์เวชศาสตร์ใต้น้าประเมิน่และเห็นชอบในขั้นตอนสุดท้าย
๔.๘ โรคหอบหืด่หรือภาวะหลอดลม่ ไวตอสิ่งกระตุ้น่ (Reactive airway disease) ซึ่งเริ่มมีอาการหลังวันเกิด
ครบ่๑๓่ปี่ถือวาขาดคุณสมบัติ
๔.๙ การตรวจสมรรถภาพปอดด้วยเครื่องสไปโรเมตรีย์่อยูในเกณฑ์ดังตอไปนี้่โดยใช้คาคาดคะเนของสมรรถภาพปอด
ในประชากรไทย่
๔.๙.๑ คา่FEV1/FVC เกินกวาร้อยละ่๗๕่ของคาคาดคะเน่สาหรับผู้สมัครเข้าประจาการ่หรือเกินกวา
ร้อยละ่๗๐่ในผู้ประจาการ
๔.๙.๒่ คา่FEV1่และ่FVC อยูระหวางร้อยละ่๘๐่และ่๑๒๐่ของคาคาดคะเน
๔.๑๐ ภาพรังสีปอด่เป็นปกติ
๕. ระบบไหลเวียนโลหิตและหลอดเลือด
๕.๑ โรคความดันโลหิตสูง่ ถือวาขาดคุณสมบัติ่ และความดันโลหิต่ ซิสโตลิก่ และไดแอสโตลิก่ เกินกวา่ ๑๔๐่
และ่๙๐่มิลลิเมตรปรอท่ตามลาดับ่ถือวาขาดคุณสมบัติ
๕.๒ ประวัติการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดแตกาเนิด่ยกเว้น่patent ductus arteriosus ที่ได้รับการแก้ไข่
หรือโรคของลิ้นหัวใจชนิดเป็นแตกาเนิด่ หรือเกิดภายหลัง่ รวมถึงหายจากการผาตัด่ ่ ถือวา่ ขาดคุณสมบัติ่
ยกเว้นการเป็น่Mitral valve prolapse หรือ่bicuspid aortic valve ที่ไมมีอาการ่แทรกซ้อน่
๕.๓ โรคหลอดเลือดหัวใจ่โรคของกล้ามเนื้อหัวใจ่และเยื่อหุ้มหัวใจ่ถือวาขาดคุณสมบัติ
๕.๔ โรคหรือภาวะการเต้นผิดจังหวะของหัวใจ่รวมถึง่Supraventricular Tachycardia ถือวา่ขาดคุณสมบัติ่ยกเว้น่
premature atrial หรือ่Occasional unifocal ventricular contraction ที่ไมมีอาการ่และ่WolffParkinson-White ที่ได้รับการรักษาโดยการจี้ไฟฟูา่(Ablation) ประสบผลสาเร็จ่เกินกวา่๒่ปี่และต้องมี
ผลการตรวจคลื่นไฟฟูาหัวใจที่เป็นปกติหลังการรักษา
๕.๕ หากมีข้อบงชี้ทางการแพทย์ในการตรวจการทดสอบการออกกาลังกาย่(Exercise Tolerance Test) ผลการ
ตรวจต้องเป็นปกติ
๖. ผิวหนัง
๖.๑ โรคผิวหนังชนิดเรื้อรัง่ หรือกลับซ้า่ ที่รุนแรง่ ที่กาเริบด้วยแสงแดด่ หรือโรคผิวหนังที่เป็นเรื้อรังหรือกลับซ้า่
ที่กาเริบด้วยการดาน้า่ หรือภายใต้ความกดบรรยากาศสูง่ หรือการใสชุดดาน้าที่มิดชิด่ เชน่ Wet Suit โรค
ดังกลาวรวมถึง่Eczema, Psoriasis, Acne Vulgaris และ่Atopic Dermatitis ถือวาขาดคุณสมบัติ
๗. ระบบทางเดินอาหาร
๗.๑ ประวัติโรคของระบบทางเดินอาหารชนิดเรื้อรังหรือชนิดกลับซ้า่ ที่การดาน้าอาจมีผลกระทบหรืออาการอาจ
กาเริบ่ รวมถึงโรคแผลในกระเพาะอาหารหรือลาไส้่ โรคริดสีดวงทวารหนักที่มีอาการหรือขนาดใหญ่ โรคไส้
เลื่อน่ถือวาขาดคุณสมบัติ
๗.๒ ผู้ประจาการที่หายจากการติดเชื้อเฉียบพลันของอวัยวะของระบบทางเดินอาหาร่ หรือประวัติมอี าการ่ หรือ
ตกเลือดจากโรคริดสีดวงทวารหนัก่การจะกลับมาปฏิบัติงานตออยูภายใต้ดุลยพินิจของแพทย์เวชศาสตร์ใต้น้า
๗.๓่ ผู้ประจาการที่หายสนิทจากการผาตัดชองท้อง่ รวมถึงการผาตัดไส้เลื่อน่ ถือวาขาดคุณสมบัติเป็นระยะเวลา่
๓่เดือนหลังจากผาตัด
๗.๔ การผาตัดกระเพาะอาหารชนิดผานสูลาไส้่(Gastric Bypass) ถือวาขาดคุณสมบัติ
๘. ระบบสืบพันธ์และทางเดินปัสสาวะ
๘.๑่ สภาวะเรื้อรังหรือกลับซ้าของความผิดปกติของระบบสืบพันธ์และทางเดินปัสสาวะที่การดาน้าอาจมีผลกระทบ่
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หรืออาการอาจกาเริบ่ถือวาขาดคุณสมบัติ
๘.๒่ สาหรับเพศหญิง่การพบความผิดปกติของการตรวจหามะเร็งปากมดลูก่ไมถือวาขาดคุณสมบัติ ่แตจาเป็นต้อง
ได้รับการประเมินจากสูตินรีแพทย์่และหากพบเป็นมะเร็งปากมดลูกชนิดลุกลาม่ถือวาขาดคุณสมบัติ
๘.๓ สาหรับเพศหญิง่การตั้งครรภ์่และภายใน่๖่เดือนหลังจากคลอด่ถือวาขาดคุณสมบัติ
๘.๔ ประวั ติ ก ารเป็ น นิ่ ว ในระบบทางเดิ น ปั ส สาวะถื อ ว าขาดคุ ณ สมบั ติ ถ าวรส าหรั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ ก ารใต้ น้ าแบบ่
Saturation Diving และขาดคุณสมบัติเป็นเวลา่๑๒่เดือนสาหรับผู้ปฏิบัติการใต้น้าทั่วไป
๘.๕ การพบน้าตาล่ (กลูโคส)่ ในปัสสาวะอยางตอเนื่อง่ หรือสัมพันธ์กับความผิดปกติในการทนทานตอกลูโคส่
หรือความผิดปกติของทอไต่ถือวาขาดคุณสมบัติ่
๙. ระบบโลหิตวิทยา ระบบต่อมไร้ท่อ และโรคติดเชื้อ
๙.๑ โรคโลหิตจางที่เป็นมาแตกาเนิด่ เชนโรคซีดทีเ่ กิดจากความผิดปกติของฮีโมโกลบิน่ เชน่ โรคธาลัสซีเมีย่ หรือ
โรคโลหิตจางที่เป็นภายหลัง่ ที่ไมได้รับการรักษาที่เหมาะสม่ ถือวาขาดคุณสมบัติ่ โดยโลหิตจาง่ ถือระดับ
ฮีโมโกลบิน่ต่ากวา่๑๓.๕่ในผู้ชาย่และ่๑๒่กรัม/เดซิลิตร่ในผู้หญิง
๙.๒ การติดเชื้อไวรัสเรื้อรัง่ เชน่ ไวรัสตับอักเสบ่ บี่ ซี่ หรือ่ เอชไอวี่ ถือวาขาดคุณสมบัติ่ ยกเว้นไวรัสอื่นใดที่ไม
สัมพันธ์กับการเกิดมะเร็ง่เชน่ไวรัสเริม
๙.๓ การตรวจพบซิฟิลิสที่ไมได้รับการรักษา่ถือวาขาดคุณสมบัติ
๙.๔ โรคเบาหวาน่ ที่ต้องรักษาด้วยอินซูรินหรือยาชนิดรับประทานที่แพทย์พิจารณาแล้วมีความเสี่ยงที่จะเกิด
ภาวะน้าตาลต่า่ถือวาขาดคุณสมบัติ
๑๐. ฟัน
๑๐.๑ ความผิดปกติของชองปาก่ หรืออวัยวะอื่นใดที่เกี่ยวข้อง่ หรือการสบฟันที่ผิดปกติที่เป็นอุปสรรคในการใช้
อุปกรณ์ดาน้าอยางมีประสิทธิภาพ่ถือวาขาดคุณสมบัติ
๑๐.๒ ผู้ปฏิบัติการใต้น้าฯ่ต้องได้รับการตรวจสุขภาพฟัน่โดยมีผลการตรวจฟันเป็นกลุม่๑่หรือกลุม่๒่
๑๑. ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก
๑๑.๑ โรคกล้ามเนื้อและกระดูกที่เรื้อรัง่หรือกลับซ้าที่อาจเป็นเหตุนาในการเกิดอันตรายจากการดาน้า่เป็นอุปสรรคตอ
การดาน้า่หรืออาจทาให้เกิดการสับสนในการวินิจฉัยโรคที่เกิดจากการดาน้า่ถือวาขาดคุณสมบัติ
๑๑.๒ ผู้ปฏิบัติการใต้น้า่ หากมีอาการปวดของกระดูก่ โดยเฉพาะอยางยิ่งผู้ปฏิบัติการใต้น้าฯ่ ชนิด่ Saturation
Diving ให้รวบรวมประวัติการบันทึกหรือภาพถายรังสี่ หากตรวจพบวามีการตายของเนื้อกระดูก่ ชนิดที่
เข้าถึงบริเวณผิวข้อนั้น่ๆ่(Juxta articular Osteonecrosis) โดยเฉพาะอยางยิ่ง่กระดูกตายจากภาวะแรง
กดดันอากาศ่่่(Dysbaric Osteonecrosis) ถือวาขาดคุณสมบัติอยางถาวร่หากเป็นที่ลาตัวของกระดูกให้
พิจารณาผอนผันและเฝูาติดตาม่
๑๑.๓ กระดูกหัก่หรือร้าวภายใน่๓่เดือน่หรือยังหลงเหลืออาการ่ถือวาขาดคุณสมบัติ่หากเกิน่๓่เดือน่และ
หายสนิทให้อยูในดุลยพินิจของแพทย์เวชศาสตร์ใต้น้า
๑๑.๔่ การผาตัดกระดูกหรือข้อภายใน่ ๖่ เดือน่ หรือยังหลงเหลืออาการ่ หรือขัดตอการเคลื่อนไหวของข้อ่ ถือวา
ขาดคุณสมบัติ
๑๒. ระบบจิตประสาท
๑๒.๑ ปุวยเป็นโรคจิตประสาท่ทั้งชนิดแกน่๑่หรือ่๒่ของ่DSM IV ถือวาขาดคุณสมบัติ่ หากได้รับ่การผอนผัน่
ต้องได้รับการประเมินจากจิตแพทย์ของกรมแพทย์ทหารเรือ่ โดยต้องไมมีอาการ่ และ่ มีความปกติของทั้ง
จิตใจ่ อารมณ์่ และพฤติกรรม่ การใช้ยาทางจิตเวชใด่ ๆ่ ถือวาขาดคุณสมบัติ่ ยกเว้นเพื่อการรักษาการติด
บุหรี่่ไมเกรน่หรือการระงับปวด่แตต้องได้รับการเห็นชอบจากแพทย์เวชศาสตร์ใต้น้า
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๑๒.๒ ภาวะติดสุรา่ ถือวาขาดคุณสมบัติ่ ยกเว้นได้รับการรักษาหายขาด่ เป็นระยะเวลาอยางน้อย่ ๑่ ปี่ และต้อง
ได้รับการประเมิน่และเห็นชอบจากแพทย์เวชศาสตร์ใต้น้า
๑๒.๓ การกลัวที่แคบ่(Claustrophobia) ถือวาขาดคุณสมบัติ
๑๓. ระบบประสาท
๑๓.๑่ ปวดศีรษะ่ หรือ่ ปวดใบหน้า่ ซึ่งกลับซ้าบอย่ ทาให้ปฏิบัติงานไมได้่ ซึ่งจาเป็นต้องได้รับยารักษา่ หรือมี
อาการผิดปกติทางระบบประสาทอยางชั่วคราว่ถือวาขาดคุณสมบัติ่
๑๓.๒ บาดเจ็บที่ศีรษะ่ชนิดมีแผลแทงหรือทะลุถึงเนื้อสมองถือวาขาดคุณสมบัติ
๑๓.๓ บาดเจ็บที่ศีรษะชนิดแผลปิด่และมีอาการหรือประวัติดังตอไปนี้่ถือวาขาดคุณสมบัติ
๑๓.๓.๑ น้าไขสันหลังรั่วนานกวา่๗่วัน
๑๓.๓.๒ มีเลือดออกภายในกะโหลกศีรษะ
๑๓.๓.๓ กะโหลกศีรษะแตกหักชนิดยุบ่และมีการฉีกขาดของเยื่อหุ้มสมองดูรา
๑๓.๓.๔ มีการสิ้นสติสัมปชัญญะ่ดังตอไปนี้
๑๓.๓.๔.๑ ชนิดไมรุนแรง่ คือหมดสติ่ หรือหลงลืมเป็นเวลาน้อยกวา่ ๖๐่ นาที่ ถือวาขาด
คุณสมบัติเป็นเวลา่๑่เดือน่อาจพิจารณาผอนผัน่หากผลเอ็กซเรย์่ แมเหล็ก่ไฟฟูา่
(MRI) ของสมองปกติ่ และได้รับการประเมินจากอายุรแพทย์ระบบประสาท่ หรือ
ประสาทศัลยแพทย์แล้วเห็นควร
๑๓.๓.๔.๒ ชนิดรุนแรงปานกลาง่ คือ่ หมดสติหรือหลงลืม่ นานกวา่ ๖๐่ นาทีแต่ ไมเกิน่ ๒๔่
ชั่วโมง่ ให้ถือวาขาดคุณสมบัติ่ สาหรับผู้เข้ารับการคัดเลือกให้ปฏิบัติการฯ่ อาจ
พิจารณาผอนผันในผู้ประจาการ่ ่ ่ ในรายที่เป็นเกินกวา่ ๒่ ปี่ ่ ่ และมีผลเอ็กซเรย์
แมเหล็กไฟฟูาของสมอง่และการตรวจทางระบบประสาท่และทางจิตเวชปกติ
๑๓.๓.๔.๓ ชนิดรุนแรงมาก่คือ่หมดสติ่หรือหลงลืม่นานกวา่๒๔่ชั่วโมง่ถือวา่ขาดคุณสมบัติ่
สาหรับผู้เข้ารับการคัดเลือกให้ปฏิบัติการฯหรือผอนผันในผู้ประจาการในรายที่เป็นมา
เกินกวา่ ๓่ ปี่ และมีผลเอ็กซเรย์แมเหล็กไฟฟูาของสมอง่ และการตรวจทางระบบ
ประสาท่และทางจิตเวชปกติ
๑๓.๔ การชัก่ถือวาขาดคุณสมบัติ่ยกเว้นการชักจากไข้สูง่ในอายุกอน่๕่ปี่หรือชักที่ชัดเจนวาเกิดจาก่พิษของ
ออกซิเจน่หรือ่สารพิษใดๆ่หรือเกิดทันทีหลังอุบัติเหตุทางสมอง่
๑๓.๕ การเป็นลมหมดสติ่ชนิดเป็นกลับซ้า่หรือไมทราบสาเหตุ่ถือวาขาดคุณสมบัติ
๑๓.๖ ภาวะบ้านหมุน่ (Vertigo) หากเป็นกลับซ้า่ ถือวาขาดคุณสมบัติ่ ยกเว้นการหายจากการอักเสบของ
เส้นประสาทเวสติบูลาร์ครั้งแรก่
๑๓.๗ โรค่Multiple Sclerosis ถือวาขาดคุณสมบัติ
๑๓.๘ โรคของหลอดเลือดสมอง่รวมถึง่Transient Ischemic Attack และ่Arteriovenous malformation
ถือวาขาดคุณสมบัติอยางถาวร
๑๓.๙ โรคลมแดดที่มีรองรอยความผิดปกติทางระบบประสาทหลงเหลือถือวาขาดคุณสมบัติ
๑๓.๑๐่ การพูดติดอาง่หรือพูดตะกุกตะกัก่หากทาให้เกิดปัญหาในการติดตอสื่อสาร่ถือวาขาดคุณสมบัติ
๑๓.๑๑ โรคของหมอนรองกระดูกที่มีอาการปวดอยางเรื้อรัง่ หรือทาให้จากัดการเคลื่อนไหว่ หรือต้องรับประทาน
ยา่ถือวาขาดคุณสมบัติ
๑๓.๑๒ การผาตัดของกระดูกไขสันหลัง่ถือวาขาดคุณสมบัติเป็นเวลา่๖่เดือน
๑๓.๑๓ การผาตัดทางประสาทศัลยศาสตร์่ ของสมอง่ และไขสันหลัง่ ด้วยเหตุเนื้องอก่ ถือวาขาดคุณสมบัติอยาง
ถาวร
๑๓.๑๔ ผลการทดสอบ่ Sharpened Romberg Test่ ตามอนุผนวก่ ๓่ ของผนวก่ ก (ขั้นตอนและการแปลผล
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การทดสอบ่Sharpened Romberg Test)่ต้องให้ผลปกติ
๑๔. โรคเหตุลดความกดอากาศ Decompression Sickness หรือ ภาวะก๊าซอุดตันหลอดเลือดแดง (Arterial
Gas Embolism)
๑๔.๑ สาหรับผู้เข้ารับการคัดเลือกให้ปฏิบัติการฯ่หากมีประวัติ่ถือวาขาดคุณสมบัติ่่่
๑๔.๒ ผู้ประจาการ่หากมีประวัติของโรคเหตุลดความกดอากาศ่ชนิดใด่ๆ่สมควร
๑๔.๒.๑ มีประวัติทางการแพทย์บันทึกและรับรองโดยแพทย์เวชศาสตร์ใต้น้า
๑๔.๒.๒ ได้รับการประเมินโดยอายุรแพทย์โรคหัวใจ่ เพื่อค้นหาการปราฏของ่ Patent Foramen
Ovale โดยวิธีมาตรฐานทางการแพทย์
๑๔.๓ ผู้ประจาการ่ที่ปุวยเป็นโรคเหตุลดความกดอากาศ่ชนิดที่่๒่ที่มีอาการทางระบบประสาท่ปอด่หรือช็อก่
หรือเป็นภาวะก๊าซอุดตันหลอดเลือดแดง่ถือวาขาดคุณสมบัติ่ยกเว้น
๑๔.๓.๑ ได้รับการทาเอ็กซเรย์แมเหล็กไฟฟูาของสมอง่ และ/หรือ่ ไขสันหลัง่ เมื่ออาการคงที่่ ่ ่ แต
ภายใน่๑่สัปดาห์หลังเกิดเหตุ
๑๔.๓.๒ หากผลตรวจดังกลาวปกติและอาการหายสนิท่ หลังได้รับการรักษา่ อาจได้รับการผอนผัน่ และ
สามารถกลับมาปฏิบัติงานหลัง่๓๐่วัน่หลังได้รับการบันทึกประวัติ่แสดงวาอาการหายสนิท
๑๔.๓.๓ หากผลเอ็กซเรย์ดังกลาวแสดงความผิดปกติ่ผู้ปฏิบัติการใต้น้าฯ่จะยังคงขาดคุณสมบัติ่จนกวา
ได้รับการผอนผันเพื่อกลับเข้าปฏิบัติงาน่โดยต้องมีข้อมูลดังตอไปนี้
๑๔.๓.๓.๑ ผลเอ็กซเรย์แมเหล็กไฟฟูาครั้งแรก่(ภายใน่๑่สัปดาห์)
๑๔.๓.๓.๒ ผลเอ็กซเรย์แมเหล็กไฟฟูาที่่๑่เดือน
๑๔.๓.๓.๓ การปรึกษาอายุรแพทย์ด้านประสาทวิทยา
๑๔.๓.๓.๔ การประเมินและเห็นชอบจากแพทย์เวชศาสตร์ใต้น้า
--------------------------------------------------------------------------------------------------

2. มาตรฐานสุขภาพของนักทาลายใต้น้าจู่โจมและ
ผู้ปฏิบัติงานทาลายวัตถุระเบิดเป็นประจา
๑. ลักษณะทั่วไป
๑.๑่่่ต้องไมพบโรคที่ขัดกับพระราชบัญญัติรับราชการทหาร่มาตรฐานของกาลังพลกองทัพเรือ และมาตรฐาน
สุขภาพนักประดาน้า
๑.๒่ โรคหรือภาวะใด่ ๆ่ ที่เป็นเรื้อรัง่ หรือสามารถเป็นกลับซ้า่ ที่สงผลให้เกิดการไร้ความสามารถในการปฏิบัติ
หน้าที่่ หรือมีแนวโน้มที่จะกาเริบภายใต้สภาวะความกดบรรยากาศสูง่ หรือการปฏิบัติการใต้น้า่ ถือวาขาด
คุณสมบัติ
๑.๓่ การใช้ยาใด่ๆ่ที่อาจสงผลตอจิตประสาท่หรือพฤติกรรม่หรือจากัดการออกแรงแบบพึ่งออกซิเจน่่่ถือวา
ขาดคุณสมบัติ่่รวมถึงการใช้ยาทางจิตเวชด้วยเหตุผลใดๆ่เชน่การเจ็บปุวย่(ไมเกรน่่การหยุดบุหรี่)
๒. หู คอ จมูก
๒.๑ ภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ่ (Sleep Apnea) ที่มีความผิดปรกติของการรับรู้่ หรืองวงนอนมากในเวลา
กลางวัน่่ถือวาขาดคุณสมบัติ
๒.๒่ กลุมอาการเวียนศีรษะบ้านหมุน่ (Vertigo) โรคของหูชั้นใน่ รวมถึงกลุมอาการ่ Meniere ที่สงผลตอการ
ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ่่ถือวาขาดคุณสมบัติ
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๒.๓่
๒.๔่
๒.๕่
๒.๖่

การเจ็บปุวยจาก่Motion Sickness ที่เป็นเรื้อรัง่หรือกลับซ้า่ถือวาขาดคุณสมบัติ
รูหูภายนอกตีบตัน่เกินกวาร้อยละ่๒๕่่ถือวาขาดคุณสมบัติ
ประวัติการผาตัดหูชั้นกลาง่ยกเว้นการทา่tympanoplasty
การทางานผิดปกติของทอหู่ (Eustachian tube) อยางเรื้อรัง่ หรือการไมสามารถปรับความดันในหู่ ่ ชั้น
กลางได้่ถือวาขาดคุณสมบัติ
๒.๗ Tinnitus ที่เป็นข้างใดข้างหนึ่ง
๒.๘ ประวัติของการมีพยาธิสภาพของหูชั้นใน่รวมถึงแตไมจากัดเพียงแค่โรค่Meniere หรือ่Endo- lymphatic
hydrops
๒.๙่ ความผิดปรกติที่ทาให้จากัดการใช้อุปกรณ์ในการดาน้า
๒.๑๐่ การผาตัดกลองเสียง่หรือหลอดลม
๓. ฟัน
๓.๑่
๓.๒่
๓.๓่
๓.๔่

ต้องได้รับผลการตรวจฟันเป็นกลุม่๑่หรือ่๒่
ภาวะเรื้อรังที่ต้องได้รับการดูแลฟันบอยครั้ง
ต้องมีการใช้สิ่งเทียม่หรืออุปกรณ์่และหากสูญเสียไปจะสงผลทาให้ขาดน้า่หรือทุพโภชนาการ
ต้องมีการใช้สิ่งเทียม่หรืออุปกรณ์ที่ขัดตอการใช้อุปกรณ์หายใจใต้น้า

๔. ตา
๔.๑่
๔.๒่
๔.๓่
๔.๔่
๔.๕่
๔.๖่

สายตาหากแก้ไขแล้ว่ต่ากวา่๒๐/๒๕่ของข้างใดข้างหนึ่ง
สายตาหากยังไมได้แก้ไข่ต่ากวา่๒๐/๒๐๐
ตาบอดสี
การมองเห็นในเวลากลางคืน่ไมเพียงพอ
การสูญเสียการมองเห็นในระยะลึกด้วยเหตุใดๆ
การผาตัดตา่ Photorefractive keratectomy (PRK), laser-associated in-situ keratomileusis
(LASIK) หรือการสวมใสคอนแท็คส์เลนส์ชนิดแข็ง่เพื่อ่Orthokeratology ภายในระยะเวลา่๓่เดือน่ถือวา
ขาดคุณสมบัติสาหรับการเข้ารับคัดเลือก่ หากประจาการได้รับการผาตัดแก้ไขสายตาไมน้อยกวา่ ๑่ เดือน่
และต้องได้รับแก้ไขสายตาตามมาตรฐานข้างต้น่และหายสนิทจากการผาตัด่และจาหนายจากจักษุแพทย์วา
สามารถทางานได้เป็นปรกติ
๔.๗่ การผาตัดเปลี่ยนเลนส์
๔.๘่ ต้อหิน
๔.๙่ การฝังวัสดุที่มีรูกลวงในดวงตา
๔.๑๐ ปัญหาเฉียบพลัน่หรือเรื้อรังของดวงตาที่อาจสงผลกระทบหรือกาเริบจากการสัมผัสความกดบรรยากาศสูง
๔.๑๑่การผาตัดตา่Radial keratotomy

๕. ระบบการหายใจ
ภาวะเรื้อรัง่ หรือกลับซ้า่ ที่สงผลถึงขีดความสามารถในการออกแรงแบบพึ่งออกซิเจนอยางหนักในสภาพ
อากาศที่ร้อนหรืหนาวมากและชื้น่รวมถึงแตไมจากัดเพียง่Pulmonary Fibrosis , Fibrous Pleuritis , การผาตัดกลีบ
ปอด่(Lobectomy) โรคเนื้องอก่หรือการติดเชื้อของปอด่เชน่การติดเชื้อราของปอด่ถือวา่ขาดคุณสมบัติ
๕.๑่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง่ หรือโรคปอดหดรัด่ โรค่ reactive airway หรือหอบหืดหลังอายุครบ่ ๑๒่ ปีบริบูรณ์่
หรือโรค่ Sarcoidosis ภาวะลมรั่วในชองหุ้มปอดชนิดเกิดเอง่ ถือวาขาดคุณสมบัติ่ หากเกิดจากอันตราย่
(Traumatic pneumothorax) ภายในระยะเวลา่๖่เดือน่หลังจากเอาทอระบาย่่่่่ชองอกออก่ถือวา
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ขาดคุณสมบัติ่่หากเกินระยะเวลาดังกลาว่กอนกลับเข้าปฏิบัติงาน่หรือเข้าคัดเลือก่จะต้องมี่
๕.๑.๑ เอ็กซเรย์ปอดปรกติ
๕.๑.๒ การทดสอบสมรรถภาพปอดปกติ
๕.๑.๒ มีผลการตรวจทางเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์ของปอดชนิดธรรมดาเป็นปกติ
๕.๑.๓ อายุรแพทย์โรคปอดประเมินแล้วเห็นเหมาะสมให้ปฏิบัติงานตอได้
๕.๑.๔ แพทย์เวชศาสตร์ใต้น้าประเมิน่และเห็นชอบในขั้นตอนสุดท้าย
๕.๒่ อยูในระหวางการรักษาการติดเชื้อวัณโรค่ถือวาขาดคุณสมบัติ
๕.๓ Pulmonary ่barotrauma ่ถือวาขาดคุณสมบัติ่่ยกเว้นผอนผันจะต้องมีรายละเอียดตาม่๕.๑.๑่-่๕.๑.๔
๕.๔ สาหรับนักทาลายใต้น้าจูโจม่ ผู้ปฏิบัติงานถอดทาลายวัตถุระเบิดเป็นประจา่ หรือผู้ปฏิบัติการรบ่ ่ ่ แบบจู
โจม่ที่หนวยงานกาหนดให้มีการปฏิบัติการใต้น้า่มีผลการตรวจสมรรถภาพปอดด้วยเครื่อง่่สไปโรเมตรีย์อยู
ในเกณฑ์ดังตอไปนี้่่
๕.๔.๑ คา่ FEV1/FVC เกินกวาร้อยละ่ ๗๕่ ของคาคาดคะเน่ สาหรับผู้สมัครเข้าประจาการหรือเกินกวา
ร้อยละ่๗๐่ในผู้ประจาการ
๕.๔.๒่ คา่FEV1่และ่FVC อยูระหวางร้อยละ่๘๐่และ่๑๒๐่ของคาคาดคะเน
๖. ระบบหัวใจและหลอดเลือด
ภาวะเรื้อรังหรือเป็นๆหายๆที่สงผลกระทบตอการออกกาลังหรือทาให้หมดสภาพหรือเสี่ยงตอภาวะคล้ายคลึง่
ความผิดปรกติด้านลางจาเป็นต้องเข้ากระบวนการผอนผัน
๖.๑ Cardiac dysrhythmia ที่มากกวาการเป็น่1st degree heart block
๖.๒่ โรคหลอดเลือดแดงแข็งของหัวใจที่ไมได้รับการรักษา
๖.๓่ เยื้อหุ้มหัวใจอักเสบ่เรื้อรัง่หรือกลับซ้า
๖.๔่ อาการหน้ามืดหมดสติ่(syncope) ที่ไมทราบเหตุ่หรือเป็นกลับซ้า
๖.๕่ กล้ามเนื้อหัวใจได้รับบาดเจ็บ่หรือโต่(hypertrophy) จากสาเหตุใดๆ
๖.๖่ การใช้ยาละลายลิ่มเลือดอยางตอเนื่อง
๖.๗่ โรคของหลอดเลือดสวนปลาย่หรือมีอาการ่Intermittent claudication
๖.๘่ หลอดเลือดอักเสบ่(Thrombophlebitis)
๖.๙่ โรคความดันโลหิตสูงที่ต้องการยา่ ๓่ ชนิดขึ้นไป่ หรือมีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของอวัยวะที่เป็น
เปูาหมาย
๖.๑๐่ประวัติการผาตัดหัวใจใดๆ่นอกเหนือจากการผาตัดปิด่patent ductus arteriosus ในทารก
๗. ผิวหนัง
ภาวะเรื้อรังใด่ ๆ่ ที่จาเป็นต้องเข้ารับการรักษาทางการแพทย์บอยครั้ง่ ไมตอบสนองตอการรักษาทางยาทา
ภายนอก่หรือทาให้เกิดผิวหนังไมสมบูรณ์หรือเปราะบาง่หรือกระทบตอการใสอุปกรณ์ใด่เสื้อผ้า่หรือ่่สีพรางทา่หรือ
ภาวะอื่นใดที่จะกาเริบด้วยแสงแดด
๘. กระเพาะอาหารและลาไส้
โรคของระบบทางเดินอาหารที่ทาให้เกิดภาวะทุพโภชนาการ่ หรือขาดสารน้า่ หรือทาให้เกิดอาการปวดท้อง
กลับซ้า่ไมวาจากสาเหตุใดๆ่หรือเป็นผลทาให้อาเจียนกลับซ้า่หรือเรื้อรัง่กลั้นอุจจาระไมอยู่หรือท้องผูก
๘.๑ โรค่ Inflammatory bowel โรคลาไส้แปรปรวน่ (irritable bowel syndrome) กลุมอาการผิดปรกติใน
การดูดซึมสารอาหาร
๘.๒่ นิ่วในระบบทางเดินน้าดี
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๘.๓่ แผลของกระเพาะหรือลาไส้สวนต้น่ยกเว้น่ไมมีอาการ่หยุดยา่และไมจาเป็นต้องจากัดอาหารบางประเภท่
อยางน้อย่๒่เดือน
๘.๔่ ตับออนอักเสบเรื้อรัง่หรือกลับซ้า
๘.๕่ หลอดอาหารตีบตัน่ซึ่งจาเป็นต้องการขยายมากกวา่๑่ครั้ง
๘.๖่ ตับอักเสบเรื้อรังจากสาเหตุใดๆ
๙. ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซั่ม
ภาวะใด่ ๆ่ ที่ต้องการรับประทานยาอยางตอเนื่อง่ หรือปรับเปลี่ยนการรับประทานอาหาร่ ถือวาขาดคุณสมบัติ่่่่
ในการแรกเข้า่หากสามารถผอนผันในผู้ประจาการ
๙.๑่ ประวัติการเป็นโรคลมแพ้ร้อน่ (heat stroke) แม้เพียงครั้งเดียว่ ถือวาขาดคุณสมบัติแรกเข้า่ การเป็นกลับ
ซ้าถือวาขาดคุณสมบัติสาหรับผู้ประจาการ
๙.๒่ เบาหวานที่ต้องการอินซูลิน่หรือเกาท์่ที่ไมตอบสนองตอการรักษา่ถือวาขาดคุณสมบัติ
๙.๓่ ประวัติการใช้ยากินเสตียรอยด์อยางตอเนื่อง่ถือวาขาดคุณสมบัติ
๙.๔่ ประวัติเป็นนิ่วของระบบทางเดินปัสสาวะ่สองครั้ง่หรือครั้งเดียว่แตเป็นจากเหตุความผิดปรกติของเมตาบอ
ลิซั่มเรื้อรัง่ถือวาขาดคุณสมบัติสาหรับแรกเข้า่หากเป็นครั้งที่่๓่ถือวาขาดคุณสมบัติ่สาหรับประจาการ
๙.๕่ ภาวะน้าตาลในเลือดต่าที่มีอาการ่ ถือวาขาดคุณสมบัติสาหับการแรกเข้า่ สาหรับการกลับซ้า่ ่ ถือวาขาด
คุณสมบัติสาหรับประจาการ
๑๐. ระบบทางเดินปัสสาวะ
ปัสสาวะกลั้นไมอยู่ ภาวะไตวาย่ การติดเชื้อของทางเดินปัสสาวะกลับซ้า่ หรือปวดอัณฑะกลับซ้าหรือเรื้อรัง่
ถือวาขาดคุณสมบัติ
๑๑. ระบบกระดูก และกล้ามเนื้อ
ภาวะเรื้อรังใด่ๆ่ที่จากัดตอการออกกาลังอยางหนัก่(เชน่ยกของหนัก่หรืออื่น่ๆ)่เป็นระยะเวลาตอเนื่อง
๑๑.๑่ จาเป็นต้องอาศัยการรับประทานยา่ อุปกรณ์เทียม่ หรือดาม่ หรืออุปกรณ์เสริมอื่นใดในการให้กลับมา
ทางานปรกติ่จาเป็นต้องได้รับการประเมินจากแพทย์เวชศาสตร์ใต้น้า
๑๑.๒่ การบาดเจ็บใด่ ๆ่ ที่สงผลตอการจากัดการทางาน่ ทั้งที่ได้รับยา่ และการผาตัด่ จาเป็นต้องได้รับการ
ประเมินจากแพทย์เวชศาสตร์ใต้น้า
๑๑.๓่ ภาวะใด่ๆ่ที่จาเป็นต้องหยุดปฏิบัติงานบอยครั้ง่หรือต้องปฏิบัติงานเบาเป็นระยะบอยครั้ง
๑๑.๔่ ปวดหลัง่ ไมวาจากสาเหตุใด่ ที่เป็นเรื้อรัง่ หรือทาให้หมดสภาพกลับซ้า่ หรือกาเริบจากการปฏิบัติงาน่
ต้องขอรับการผอนผัน
๑๑.๕่ อาการ่ radiculopathy ของตาแหนงใดๆ่ หรือเหตุหรือจากประวัติการผาตัดกระดูกสันหลัง่ ่ ถือวาขาด
คุณสมบัติสาหรับแรกเข้า่ ประจาการอาจไมขาดคุณสมบัติ่ หากไมมีอาการ่ และได้รับประเมินจาก
ศัลยแพทย์ทางกระดูก่ หรือประสาทศัลยแพทย์่ หลังจากการผาตัด่ และได้รับความเห็นชอบจากแพทย์
เวชศาสตร์ใต้น้า
๑๑.๖่ กล้ามเนื้อผิดปรกติเรื้อรัง่ ทาให้เกิดอาการปวด่ กล้ามเนื้อฝุอ่ หรือออนแรง่ หรือได้รับการ่ amputation
บางสวน่หรือทั้งหมด่จาเป็นต้องขอผอนผัน
๑๑.๗่ สาหรับแรกเข้าหรือฝึก่กระดูกหัก่(รวมถึง่stress fracture) ภายในระยะเวลา่๓่เดือน่หรือ่่่การผาตัด
กระดูกหรือข้อ่ภายในระยะเวลา่๖่เดือน่ถือวาขาดคุณสมบัติ
๑๑.๘่ ภาวะใด่ ๆ่ ที่อาจทาให้สับสนกับการวินิจฉัยการบาดเจ็บจากการดาน้า่ จาเป็นต้องมีการบันทึกในบันทึก
ทางการแพทย์
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๑๒. ระบบประสาท และจิตเวช
ภาวะเรื้อรังหรือกลับซ้าใด่ ๆ่ สงผลทาให้เกิดความผิดปรกติของกาลัง่ ระบบประสาทสัมผัส่ หรือระบบ
ประสาทอัตโนมัติ่ หรือความผิดปรกติของระบบสติสัมปชัญญะ่ ความฉลาด่ อารมณ์่ การตัดสินใจ่ การทดสอบเสมือน
จริง่ความดื้อรั้น่หรือการปรับตัว่อาจขาดคุณสมบัติ่และควรต้องได้รับการผอนผัน
๑๒.๑่ ไมเกรน่(หรื อ กลุ มอาการปวดศี ร ษะกลั บ ซ้ าอื่ น )่ที่ ท าให้ ห มดสภาพบ อยครั้ ง ่หรื อ สั ม พั น ธ์ กั บ การ
เปลี่ยนแปลงของกาลัง่ระบบประสาทสัมผัส่ระบบประสาทอัตโนมัติ่หรือการทางานของการรับรู้่ถือวา
ขาดคุณสมบัติ
๑๒.๒่ โรคชัก่ หรือประวัติชัก่ นอกเหนือจากการชักจากไข้ครั้งเดียว่ สมัยวัยเด็ก่ ถือวาขาดคุณสมบัติ่ ่ ่ การชัก
จากพิษออกซิเจน่หรือพิษสารอื่นๆ่หรือเกิดทันทีหลังจากได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ่จาเป็นต้องได้รับการผอน
ผัน
๑๒.๓ เส้นประสาทสวนปลายผิดปรกติ่ (peripheral neuropathy) จากโรคทั้งระบบ่(systemic disease) ถือ
วาขาดคุณสมบัติ่ ความผิดปรกติอันเกิดจากการกดรัด่ (เชน่ carpal tunnel syndrome) หากทาการ
ผาตัดหายเป็นปรกติ่ ไมขาดคุณสมบัติ่ การมีตาแหนงที่ลดการรับประสาทสัมผัส่ ขนาดเล็ก่ แตไมได้เป็น
จากโรคทั้งระบบ่ไมขาดคุณสมบัติ่หากแตต้องได้รับการบันทึกอยางละเอียดในบันทึกทางการแพทย์
๑๒.๔่ ความผิดปกติของคาพูด่ (พูดตะกุกตะกัก่ พูดติดอาง่ เป็นต้น)่ ที่สงผลกระทบตอการสื่อสาร่ หรือประวัติ
การผาตัดที่เกีย่ วกับระบบประสาทสวนกลาง่ โรคของหลอดเลือดสมอง่ รวมถึง่ stroke อุบัติเหตุทาง
สมองชนิดทิ่มแทง่transient ischemic attack และความผิดปรกติของหลอดเลือด่ถือวาขาดคุณสมบัติ
๑๒.๕่ อุบัติเหตุทางศีรษะชนิดปิด่(closed head injury) ถือวาขาดคุณสมบัติ่หาก
๑๒.๕.๑่ มีการรั่วของน้าไขสันหลัง
๑๒.๕.๒่ มีเลือดออกในกะโหลก
๑๒.๕.๓่ กะโหลกแตกยุบ่และการมีฉีกขาดของเยื่อหุ้มดูรา
๑๒.๖่ การสูญเสียความจาหลังอุบัติเหตุ่ (post traumatic amnesia) จากอุบัติเหตุทางศีรษะชนิดปิด่ ่ ถือวา
ขาดคุณสมบัติ่เป็นระยะเวลาดังตอไปนี้
๑๒.๖.๑่ การสูญเสียความจาเป็นเวลาน้อยกวา่๖๐่นาที่ ขาดคุณสมบัติเป็นเวลาอยางน้อย่่่่่่่่่่่่๑่
เดือน่ ่ มีการตรวจคลื่นแมเหล็กไฟฟูาของสมองปรกติ่ และตรวจรางกายปรกติโดยอายุรแพทย์
ระบบประสาท่และประสาทศัลยแพทย์่กอนเข้าปฏิบัติงาน
๑๒.๖.๒่ การสูญเสียความทรงจา่ เป็นระยะเวลา่ ๑่ - ๒๔่ ชั่วโมง่ ถือวาขาดคุณสมบัติถาวรสาหรับการ
แรกเข้า่สาหรับผู้ประจาการขาดคุณสมบัติเป็นระยะเวลา่๑่ปี่ หากผลการตรวจแมเหล็กไฟฟูา
ของสมอง่และการตรวจระบบประสาท่และการประเมินทาง่neuropsychological ปรกติ
๑๒.๖.๓่ การสูญเสียความทรงจา่ เป็นระยะเวลาเกินกวา่ ๒๔่ ชั่วโมง่ ถือวาขาดคุณสมบัติถาวร่ สาหรับ
แรกเข้า่สาหรับผู้ประจาการขาดคุณสมบัติเป็นระยะเวลา่๒่ปี่ หากผลการตรวจแมเหล็กไฟฟูา
ของสมอง่และการตรวจระบบประสาท่และการประเมินทาง่neuro- psychological ปรกติ
๑๒.๗่ การติดสุรา่ หรือการติดยาเสพติด่ ถือวาขาดคุณสมบัติในโอกาสแรก่ การผอนผันสามารถทาในกรณีหลัง
ได้รับการรักษาครบ่เป็นระยะเวลาอยางน้อย่๑่ปี่หากกลับซ้าถือวาขาดคุณสมบัติถาวร
๑๒.๘่ โรคจากการลดความกดอากาศ่(decompression illness) ที่หลงเหลือความผิดปรกติทางระบบประสาท่่่
ภาวะก๊าซอุดตันหลอดเลือดแดง่(arterial gas embolism)่การจมน้า่ให้ดูมาตรฐานสุขภาพของนักประดาน้า่
และผู้ปฏิบัติงานในห้องปรับบรรยากาศ่โดยมีผลการตรวจเอ็กซเรย์แมเหล็กไฟฟูาของสมอง่่การประเมิน
โดยแพทย์สาขาที่เกี่ยวข้อง่และแพทย์เวชศาสตร์ใต้น้า่และจาเป็นต้องได้รับการผอนผัน
๑๓. อื่น ๆ
๑๓.๑่ การรักษามะเร็ง่(ยกเว้นการผาตัดออกของมะเร็งผิวหนัง)่จะขาดคุณสมบัติเป็นระยะเวลา่่๑่ปี่และต้อง
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ได้รับการผอนผันจากแพทย์เวชศาสตร์ใต้น้า่ การผอนผันอาจเร็วกวากาหนด่ หากผู้บังคับบัญชาเห็นควร่
เมื่อสภาพรางกายพร้อม
๑๓.๒่ ภูมิคุ้มกันบกพรองเรื้อรังจากสาเหตุใดๆ่ โลหิตจางเรื้อรัง่ หรือความผิดปรกติของฮีโมโกลบิน่ ่ การทางาน
ของเกร็ดเลือด่และการแข็งตัวของเลือด่ถือวาขาดคุณสมบัติ
๑๓.๓่ อาการแพ้ตอสารในสิ่งแวดล้อม่ขาดความสามารถในการใสเครื่องมือ่เสื้อผ้า่หรือ่สีในการพรางตัว่หรือ
แพ้ตอยาที่ใช้สาหรับการชวยชีวิตฉุกเฉิน่ถือวาขาดคุณสมบัติทั้งหมด
๑๓.๔่ อาการปวดที่ไมทราบเหตุที่เป็นเรื้อรัง่ หรือกลับซ้าที่มีอาการแสดงคล้ายโรคร้ายแรง่ (เชน่ ปวดท้อง่ เจ็บ
หน้าอก่หรือปวดศีรษะ)่ถือวาขาดคุณสมบัติ
--------------------------------------------------------------------------------------------------

3. มาตรฐานสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในอากาศ
ผู้ทาการในอากาศ่ต้องไมมีสิ่งบกพรองดังตอไปนี้
๑. ศีรษะ ใบหน้า คอ และหนังศีรษะ
๑.๑ ความผิดปกติซึ่งทาให้ขัดขวางตอการสวมหน้ากากออกซิเจน่หมวกบิน่หรือเครื่องชวยในการบินตางๆ่
๒. จมูก โพรงกระดูกข้างจมูก ปาก และลาคอ
๒.๑ จมูกอักเสบเนื่องจากการแพ้่(Allergic Rhinitis)
๒.๒่ ริดสีดวงจมูก่(Nasal Polyps)
๒.๓ เนื้องอกในจมูก่(Nasal Tumors)
๒.๔ จมูกอักเสบชนิดเหี่ยว่(Atrophic Rhinitis)
๒.๕ ฝากั้นชองจมูก่(Nasal Septum) คดหรืองอก่หรือยื่น่(Septal Deviation or Spur or Ridge)่่จนเป็น
เหตุขัดขวางตอการหายใจหรือระบายจากโพรงกระดูกข้างจมูก
๒.๖ ฝากั้นชองจมูกทะลุเนื่องจากซิฟิลิส่หรือวัณโรค
๒.๗ ผาตัดตกแตงฝากั้นชองจมูกแล้ว่แผลยังไมหาย่และจมูกยังทาหน้าที่ไมได้ตามปกติ
๒.๘ มีประวัติเลือดกาเดาออกบอย่ๆ่
๒.๙ โพรงกระดูกข้างจมูกอักเสบเฉียบพลัน
๒.๑๐ โพรงกระดูกข้างจมูกอักเสบเรื้อรัง่ซึ่งกาลังมีอาการกาเริบ
๒.๑๑ ผาตัดเนื้องอกในจมูก่หรือเจาะโพรงกระดูกข้างจมูกแล้วแผลยังไมหาย
๒.๑๒ โรคหรือความพิการแตกาเนิด่ซึ่งทาให้หน้าที่สาคัญของจมูกเสียไป
๒.๑๓ การเกิดหินปูนในตอมน้าลาย่หรือในทอตอมน้าลายบอย่ๆ
๒.๑๔ โรคหรือความพิการ่ซึ่งทาให้ปากและกรวยคอทางานไมได้ตามปกติ
๒.๑๕ การพูดผิดปกติ่ซึ่งเป็นอุปสรรคในการติดตอสื่อสาร
๒.๑๖ แผลหรือการอักเสบของกรวยคอ่ สวนจมูก่ (Nasopharynx)่ หรือทอยูสเตเชี่ยน่ (Eustachian Tube)่ ซึง่
ทาให้การถายเทอากาศในชองหูสวนกลางไมปกติ
๒.๑๗ เจาะหลอดลมมาแล้ว่๓่เดือน่ยังไมหายเป็นปกติหรือมีโรคแทรก
๒.๑๘ มีประวัติการเจาะหลอดลม่ เนื่องจากวัณโรค่ แองจิโอนิวโรติค่ ่ เอดีมา่ (Angioneurotic Edema)่ หรือ
เนื้องอก่ยกเว้นรายไมรุนแรงและไมปรากฏอาการอยางใดในระยะ่๖่เดือน
๒.๑๙ อัมพาตสายเสียง่(Vocal Cord Paralysis)
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๒.๒๐ มะเร็งทุกชนิดของทางเดินหายใจสวนต้น
๓. หูและการได้ยิน
๓.๑ การอักเสบจากโรคติดเชื้อของใบหูและชองหูสวนนอก
๓.๒ โรคหรือความพิการของใบหู่ซึ่งทาให้ขัดขวางตอการสวมเครื่องฟังวิทยุหรือหมวกบิน
๓.๓ ชองหูสวนกลางอักเสบเฉียบพลัน
๓.๔ ชองหูสวนกลางอักเสบเรื้อรัง่ซึ่งกาลังมีอาการกาเริบ
๓.๕ เยื่อแก้วหูทะลุ
๓.๖ มึนงง่เวียนศีรษะบอย
๓.๗ เกิดเสียงในหูจนรบกวนการได้ยิน
๓.๘ โรคหรือความพิการ่ซึ่งทาให้การทางานของหูผิดปกติ
๓.๙ การได้ยินเสียงตรวจด้วยเครื่องออดิโอมิเตอร์่ (Audiometer)่ ได้ยินเกินกวา่ ๒๕่ เดซิเบล่ ที่ความถี่คลื่น
เสียง่ ๕๐๐่ ๑,๐๐๐่ และ่ ๒,๐๐๐่ เฮิร์ทซ์่ และเกินกวา่ ๓๕่ เดซิเบล่ ที่ความถี่่ ๓,๐๐๐่ และ่ ๔,๐๐๐
เฮิร์ทซ์
๔. ตา และการมองเห็น
๔.๑ โรคของลูกตาและสวนประกอบของตาที่ทาให้การเห็นเสื่อมลงหรือเสียไป่ซึ่งเป็นอันตรายตอการบิน
๔.๒ การวัดสายตา
๔.๒.๑ สายตายาว่(Hyperopia)่เกินกวา่๕.๕๐่ไดออพเตอร์
๔.๒.๒ สายตาสั้น่(Myopia)่เกินกวา่๕.๕๐่ไดออพเตอร์
๔.๒.๓ สายตาเอียง่(Astigmatism)่ทุกชนิดเกินกวา่๓.๐๐่ไดออพเตอร์
๔.๓ การมองไกล
๔.๓.๑ มองด้วยตาเปลา่เกินกวา่๒๐/๒๐๐่ในแตละข้าง
๔.๓.๒ เมื่อใช้แวนตาแก้แล้วยังเกินกวา่๒๐/๒๐่ในข้างหนึ่ง่และเกินกวา่๒๐/๓๐่ในอีกข้างหนึ่ง
๔.๓.๓ ผู้ที่ต้องใช้สายตาเป็นปัจจัยสาคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในอากาศ่ เชน่ เพื่อค้นหาเปูาหมาย่ หรือ
ตาแหนงภูมิประเทศที่พื้นดิน่เป็นต้น่ต้องไมมีความผิดปกติ่ดังนี้
๔.๓.๓.๑ มองด้วยตาเปลาเกินกวา่๒๐/๕๐่ในแตละข้าง
๔.๓.๓.๒ เมื่อใช้แวนตาแล้ว่ยังเกินกวา่๒๐/๒๐่ในแตละข้าง
๔.๔ สายตามองใกล้่ (Near Vision)่เกิน่๒๐/๕๐่ทั้งสองข้างด้วยตาเปลาและเมื่อสวมแวนแล้วยังเกิน่๒๐/๒๐่
ทั้งสองข้าง่
๔.๕่ ตาเหลซอนเร้น
๔.๕.๑ ตาเหลซอนเร้นเข้า่(Esophoria)่เกิน่๑๐่ปริซึมไดออพเตอร์
๔.๕.๒ ตาเหลซอนเร้นออก่(Exophoria)่เกิน่๕่ปริซึมไดออพเตอร์
๔.๕.๓ ตาเหลซอนเร้นขึ้นบน่(Hyperphoria)่เกิน่๑.๕่ปริซึมไดออพเตอร์
๔.๖ จุดรวมตา่(Point of Convergence)่เกิน่๗๐่มิลลิเมตร
๔.๗ จุดเพงใกล้
จุดเพ่งใกล้ ต้องได้ตามที่กาหนดไว้ในตาราง ดังต่อไปนี้
อายุ
๑๗
๑๘
่่่่่่่่่่่่่่๑๙

ไดออพเตอร์
๘.๘
๘.๖
๘.๔

อายุ
๓๒
๓๓
๓๔

ไดออพเตอร์
๕.๑
๔.๙
๔.๖
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่่่่่่่่่่่่่่๒๐
๘.๑
๓๕
่่่่่่่่่่่่่่๒๑
๗.๙
๓๖
่่่่่่่่่่่่่่๒๒
๗.๗
๓๗
๒๓
๗.๕
๓๘
๒๔
๗.๒
๓๙
๒๕
๖.๙
๔๐
๒๖
๖.๗
๔๑
๒๗
๖.๕
๔๒
๒๘
๖.๒
๔๓
๒๙
๖.๐
๔๔
๓๐
๕.๗
๔๕
๓๑ ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่๕.๔ ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่-

๔.๓
๔.๐
๓.๗
๓.๔
๓.๑
๒.๘
๒.๔
๒.๐
๑.๕
๑.๐
๐.๖
่่่่่่่่่่่่-

่่่่่่่่่

๔.๘ การเห็นสี่ (Color Vision)่อานแผนสีชนิดมาตรฐาน่๑๕่แผน่(Standard Color Vision Test Set)่อาน
ผิดเกิน่๔่แผน่อานแผนสีชนิดมาตรฐาน่(Pseudo – Isochromatic Plates)่อานผิดเกิน่่่่่่๓่แผน
๔.๙ อานาจการเห็นสวนลึก่ (Depth Perception)่ โดยการใช้เครื่องมือแบบโฮวาดดอลแมน่ (Howard
Dolman Apparatus)่ผลเฉลี่ย่๕่ครั้ง่เกินกวา่๓๐่มิลลิเมตร
๔.๑๐ เขตการเห็น่(Field of Vision)
๔.๑๐.๑ เขตการเห็นแคบเกิน่๑๕่องศา่ในแนวเมอริเดียนใด่ๆ่ก็ตาม
๔.๑๐.๒ จุดบอด่(Scotoma)่จากโรคของสมองประสาทหรือเป็นเหตุให้อานาจการเห็นเสียไป
๔.๑๑ การตรวจโดยกระจกสีแดง่ (Red Lens Test)่ เมื่อทาการตรวจโดยกระจกสีแดงเห็นภาพเป็นสอง่
(Diplopia)่ในระยะ่๒๐่นิ้วฟุตจากจุดกึ่งกลางทิศทางใดก็ตาม
๔.๑๒ ความดันภายในลูกตา่(Intraocular Pressure)่ผิดปกติ
๕. ทรวงอก ปอด และภาพถ่ายรังสีทรวงอก
๕.๑ วัณโรคปอด่เว้นแตจะหายเป็นปกติ่หรืออยูในระยะไมลุกลาม่ไมน้อยกวา่๖่เดือน่และไมเป็นอุปสรรคตอ
การปฏิบัติหน้าที่ในอากาศ
๕.๒ เคยมีลมในชองเยื่อหุ้มปอดเกิดขึ้นเอง่ (Spontaneous Pneumothorax)่ เว้นแตจะเป็นเพียงบางสวนและ
หายเป็นปกติแล้ว
๕.๓ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง่(Chronic obstructive airway disease)่หรือโรคหืดระยะมีอาการและต้องการการ
รักษา
๕.๔ ได้รับการตัดปอดบางสวน่ เว้นแตการผาตัดเล็กน้อย่ การทางานของปอดยังเป็นปกติเมื่อนาไปทดสอบใน
ห้องปรับบรรยากาศ
๕.๕ ความผิดปกติของปอดอื่นๆ่ซึ่งเป็นอุปสรรคตอการปฏิบัติหน้าที่ในอากาศ
๕.๖ ตัดนม่(Mastectomy)่นมอักเสบเฉียบพลัน่หรืออักเสบเรื้อรัง
๕.๗ พบความผิดปกติจากภาพถายรังสีทรวงอก่ หรือการตรวจสมรรถปอด่ ซึ่งเป็นอุปสรรคตอการปฏิบัติหน้าที่
ในอากาศ
๖. ระบบหัวใจและหลอดเลือด
๖.๑ ประวัติหัวใจเต้นเร็ว่ (Paroxysmal Tachycardia)่ หรือเต้นผิดปกติ่ (Auricular Fibrillation and
Flutter)่เว้นรายที่เกิดจากการอักเสบของโรคติดเชื้อทั่ว่ๆ่ไป
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๖.๒ ไข้รูมาติค่เว้นแตไมมีอาการแสดงของโรค่หลังจากหายเป็นปกติแล้วในระยะ่๖่เดือน
๖.๓ ตรวจพบโรคหลอดเลือดหัวใจหรือภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตาย
๖.๔ ได้รับการผาตัดเกี่ยวกับหลอดเลือดแดงโคโรนารี่ยกเว้นได้รับการพิจารณาวาสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
๖.๕ เป็นโรคของเส้นเลือดสวนปลาย่(Peripheral arterial disease)
๖.๖ มีการโปุงพองของหลอดเลือดแดงใหญ่(Aneurysm of the aorta)่ทั้งกอนและหลังผาตัด
๖.๗ มีอาการของความผิดปกติของลิ้นหัวใจ่รวมถึงผู้ที่ได้รับการเปลี่ยนหรือแก้ไขลิ้นหัวใจ
๖.๘ มีความผิดปกติของเยื่อหุ้มหัวใจหรือกล้ามเนื้อหัวใจ
๖.๙ มีหัวใจพิการมาแตกาเนิดทั้งกอนและหลังการผาตัด
๖.๑๐ มีประวัติอาการหมดสติแบบ่Recurrent vasovagal syncope
๖.๑๑ การรักษาด้วยยาต้านการแข็งตัวของเลือด
๖.๑๒ ชีพจรเต้นช้า่ความดันเลือดต่า่หรือมีอาการเปลี่ยนแปลงของเลือดในสมอง่ทาให้เกิดอาการเป็นลมเมื่อกด
ที่แคโรติด่ไซนัส่(Carotid Sinus)
๖.๑๓ วัดความดันได้่๑๖๐/๙๕่มม.ปรอท.่ขึ้นไปไมวาจะกาลังรักษา่หรือไมได้รักษาก็ตาม่
๖.๑๔ ผลตรวจคลื่นไฟฟูาหัวพบความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคตอการปฏิบัติหน้าที่ในอากาศ
๖.๑๕ ความผิดปกติอยางอื่นของหัวใจ่ซึ่งเป็นอุปสรรคตอการปฏิบัติหน้าที่ในอากาศ
๗. ท้อง และอวัยวะในช่องท้อง
๗.๑ บาดแผลหน้าท้อง่หรือผนังหน้าท้องไมแข็งแรง่เนื่องจากเหตุใดก็ตามที่เป็นอุปสรรคตอการปฏิบัติหน้าที่
๗.๒ แผลที่มีรูมาติดตอระหวางชองท้องกับผิวหนัง่(Fistula)
๗.๓ ไส้เลื่อนทุกชนิด่ยกเว้นไส้เลื่อนบริเวณสะดือที่มีขนาดเล็ก
๗.๔ โรคเรื้อรังของกระเพาะอาหารและลาไส้
๗.๕ มีประวัติการผาตัดกระเพาะอาหาร่ ลาไส้เล็ก่ เว้นรายที่มีอาการและภาพถายทางรังสีแสดงรูปรางกระเพาะ
อาหารและลาไส้ทางานปกติ
๗.๖ ตรวจพบเลือดในอุจจาระ่เว้นแตจะตรวจพบวาเกิดสาเหตุไมสาคัญ
๗.๗ ตรวจพบไขหรือตัวพยาธิ่ชนิดหนึ่งชนิดใดของลาไส้(Pathogenic Intestinal Parasite)
๗.๘ อวัยวะในชองท้องอยูต่ากวาตาแหนงปกติ
๗.๙ โรคของตับ่ถุงน้าดี่ตับออนและม้าม
๗.๑๐ มีประวัติถูกตัดม้าม่ยกเว้นสาเหตุจากอุบัติเหตุ
๗.๑๑ ดีซาน่หรือมีประวัติเป็นดีซานบอย
๗.๑๒ หลอดเลือดหน้าท้องพองขยายมาก่(Marked Engorgement of Superficial Abdominal Vessels)
๘. ทวารหนักและลาไส้ส่วนล่างสุด (Anus and Rectum)
๘.๑ ทวารหนักอักเสบหรือตีบ่หรือลาไส้สวนลางสุดปลิ้นออกนอกทวาร
๘.๒ ริดสีดวงทวารหนัก่ที่มีขนาดใหญและมีอาการ
๘.๓ ฝีคัณฑสูตร
๘.๔ ผิวหนังรอบทวารหนักฉีกอักเสบเรื้อรัง่(Anal Fissure)
๘.๕ กล้ามเนื้อหูรูดทวารหนักเสีย่กลั้นอุจจาระไมได้
๙. ต่อมไร้ท่อ
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๙.๑ มีความผิดปกติในการทางาน่ (Functional)่ หรือโครงสร้าง่ (structural)่ ของระบบเมตาโบลิซึม่
(metabolic)่ ระบบโภชนาการ่ (nutritional)่ หรือความผิดปกติของตอมไร้ทอ่ (Endocrine)่ ที่อาจ
กระทบกระเทือนตอความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่
๙.๒ เป็นโรคเบาหวานและต้องการรักษาด้วยอินซูลิน่(Insulin)
๙.๓ อ้วนมาก่ (Extreme obesity)่ มีดัชนีมวลกายเทากับหรือมากกวา่ ๓๕่ จนมีผลตอความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติหน้าที่
๙.๔ เบาจืด่(Diabetes insipidus)
๙.๓ แอ็คโครเม็กกะลิ่ (Acromegaly),่ ไจแก๊นทิสซึม่ (Gigantism),่ มิคซีดีมา (Myxedema), ครีทินนิสซึม่
(Cretinism)่และโรคแอดดิสัน (Addison’s disease)
๑๐. ระบบทางเดินปัสสาวะและอวัยวะสืบพันธุ์
๑๐.๑ ประวัติของนิ่วในไต่ยกเว้น
๑๐.๑.๑ ไมพบนิ่วในไต่ในทอไตหรือในกระเพาะปัสสาวะ่เมื่อตรวจทางรังสีวิทยาแล้ว
๑๐.๑.๒ การทางานของไตปกติ
๑๐.๒ หลอดเลือดดาในถุงอัณฑะพองหรือมีน้าในถุงอัณฑะ่(Varicocoele or Hydrocoele)่แม้แต่่่่ข้างเดียว่
ทั้งชนิดเรื้อรังและเฉียบพลัน่จนเป็นอุปสรรคตอการปฏิบัติหน้าที่
๑๐.๓ อัณฑะฝุอ่(Atrophy)่หรือไมมีอัณฑะทั้งสองข้าง
๑๐.๔ อัณฑะไมเคลื่อนลงถุง่(Undescended Testis)
๑๐.๕ หนองในหรือทอปัสสาวะอักเสบ่(Gonorrhea or Urethritis)่แผลริมออน่(Chancroid)่่่่่่่่่่ทั้งชนิด
เรื้อรังและเฉียบพลัน่ ตอมน้าเหลืองขาหนีบอักเสบ่ (Granuloma Inguinale or Lymphogranuloma
Inguinale)
๑๐.๖ มีไขขาวในปัสสาวะ่(Albuminuria)่ชนิดรักษาไมหายหรือเป็น่ๆ่หาย่ๆ่อยูเสมอ
๑๐.๗ ไตลอย่(Floating Kidney)่หรือมีไตข้างเดียว
๑๐.๘ มีน้าตาลในปัสสาวะ่รักษาไมหายจากสาเหตุใดก็ตาม
๑๐.๙ กะเทย่(Hermaphrodite)
๑๐.๑๐ มีครรภ์่หรือมดลูกมีขนาดใหญกวาปกติ่ด้วยสาเหตุใดก็ตาม
๑๐.๑๑ ปีกมดลูกอักเสบ่(Salpingitis)่ทั้งชนิดเฉียบพลันและเรื้อรัง
๑๐.๑๒ มีประวัติหรือเป็นวัณโรคของอวัยวะอุ้งเชิงกราน
๑๐.๑๓ มีถุงของรังไข่(Ovarian Cyst)่จนอาจขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่
๑๐.๑๔ เนื้องอกของอวัยวะอุ้งเชิงกราน่ทั้งชนิดร้ายแรงและไมร้ายแรง
๑๐.๑๕ ปวดประจาเดือน่(Dysmenorrhea)่อยางรุนแรงจนไมสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
๑๐.๑๖ ประจาเดือนไมปกติ่จนอาจขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่
๑๐.๑๗ กลุมอาการหมดประจาเดือน่ (Menopausal Syndrome)่ ทั้งที่เป็นไปตามสรีรวิทยา่ หรือจากการทาให้
หมดประจาเดือน่(Physiological or Artificial Menopause)
๑๐.๑๘ เยื่อบุผนังมดลูกอักเสบ่(Endometritis)
๑๐.๑๙ มดลูกอยูในตาแหนงผิดปกติ่(Malposition of Uterus)่และทาให้มีอาการขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่
๑๑. แขนและขา
๑๑.๑ แขนหรือขาสวนหนึ่งสวนใดขาด่ มีรูปรางผิดปกติ่ ความยาวไมได้สัดสวนกันหรือทั้งสองข้างไมเทากัน่ การ
เคลื่อนไหวของแขนขาผิดปกติจนเห็นชัด่ซึ่งเป็นเหตุให้ปฏิบัติหน้าที่ไมได้ตามปกติ
๑๑.๒ กล้ามเนื้อสวนหนึ่งสวนใดลีบ่จนเป็นอุปสรรคตอการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ
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๑๑.๓ เนื้องอกทุกชนิดที่มีขนาดโต่จนขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ
๑๑.๔ กระดูกหักแล้วตอไมติด่สั้นลง่หรือเกิดหินปูนก้อนโตมาก่จนทาให้ปฏิบัติหน้าที่ไมได้ตามปกติ
๑๑.๕ ข้อเคลื่อนแม้จัดเข้าที่แล้ว่ยังปฏิบัติหน้าที่ไมได้ตามปกติ
๑๑.๖ กระดูกแขนหรือขาโกงงอ่หรือมีแผลเป็นขนาดใหญ่จนทาให้เคลื่อนไหวไมได้ตามปกติ
๑๑.๗ โรคตาง่ๆ่ของกระดูกหรือข้อที่มีผลกระทบตอการปฏิบัติหน้าที่
๑๑.๘ ปลายประสาทอักเสบ
๑๑.๙ ประสาทไซอาติคอักเสบ
๑๑.๑๐ ทาเดินผิดปกติ
๑๑.๑๑ นิ้วมือหรือนิ้วเท้าติดกัน
๑๑.๑๒ นิ้วมือข้างหนึ่งข้างใดพิการ่จนทาให้ปฏิบัติหน้าที่ไมได้ตามปกติ
๑๑.๑๓ นิ้วมือนิ้วเท้าขาดหาย่ตั้งแตหนึ่งข้อขึ้นไป
๑๑.๑๔ หัวเขาทั้งสองข้างชิดกัน่หรือขาฉิ่ง่(Knock – Knee or Genu valgum) และขาโกง่(Bowleg or Genu
varum)
๑๑.๑๕ เท้าปุก่(Club Foot)
๑๑.๑๖ อุ้งฝุาเท้าลึก่(Pes Cavus)
๑๑.๑๗ ไมมีอุ้งฝุาเท้า่(Flat Foot)
๑๑.๑๘ นิ้วมือหรือนิ้วเท้ามากกวาปกติ
๑๑.๑๙ นิ้วเท้าเกยกันจนมีอาการ
๑๑.๒๐ เล็บเท้างอกตาเนื้อข้างเคียงจนมีอาการบอย่ๆ
๑๑.๒๑ นิ้วหัวแมเท้าบิดเก่(Hallux Valgus or Bunion)่และเจ็บปวดมากเมื่อเคลื่อนไหว
๑๑.๒๒ นิ้วเท้างอ่(Hammer Toes)่จนขัดตอการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ
๑๑.๒๓ ตาปลา่(Corn or Callus)่ที่ส้นเท้ามีอาการหรือกดเจ็บ
๑๒. โครงกระดูกและกล้ามเนื้อ
๑๒.๑ กระดูกสันหลังคดจากแนวกึ่งกลางไปทางข้าง่(Scoliosis)่เกินกวา่๑่นิ้วฟุต
๑๒.๒ ข้อกระดูกสันหลังข้อหนึ่งข้อใดเคลื่อนไปข้างหน้า่่หรือเยื่อข้อตอกระดูกสันหลังโปุง่(Spondylolisthesis
or Herniated Nucleus Pulposus)
๑๒.๓ กระดูกสันหลังโกง่(Kyphosis)่จนเห็นชัดเมื่อสวมเครื่องแบบหรือทาให้ปฏิบัติหน้าที่ตามปกติไมได้
๑๒.๔ กระดูกสันหลังหักหรือเคลื่อน
๑๒.๕ วัณโรค่หรือมีอาการอักเสบเรื้อรัง่(Granulomatous Diseases)่ของกระดูกสันหลัง
๑๒.๖ ข้อตอระหวางกระดูกสันหลังอักเสบ
๑๒.๗ กระดูกเชิงกรานมีรูปวิปริต่จนทาให้ปฏิบัติหน้าที่ไมได้
๑๒.๘ ปวดข้อกระดูกสันหลังสวนเอว่ (Lumbo-Sacral Vertebra)่ หรือกระดูกสันหลังสวนเชิงกราน่ (SacroIliac)่บอย่ๆ
๑๒.๙ โรคเกาต์่(Gout)
๑๒.๑๐ กล้ามเนื้อไมเจริญตามปกติ
๑๒.๑๑ กระดูกสันหลังอักเสบ
๑๒.๑๒ เพศชาย่มีความสูงในทายืนตรงต่ากวา่๑๖๐่เซนติเมตรหรือสูงเกิน่๒๐๐่เซนติเมตร
๑๒.๑๓่เพศหญิง่มีความสูงในทายืนตรงต่ากวา่๑๕๐่เซนติเมตรหรือสูงเกิน่๑๘๐่เซนติเมตร
๑๓. ผิวหนัง ตาหนิและระบบน้าเหลือง
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๑๓.๑ เอ๊กซีมา่(Eczema)่เรื้อรัง
๑๓.๒ เพมพิกัส่ลูพุส่ไซโคซิส (Pemphigus lupus psychosis)
๑๓.๓ เอ็กติโนไมโคซิส (Actinomycosis) ,่ผิวหนังอักเสบ่(Dermatitis) ,่เฮอเปทติฟอร์มิส (Herpettiformis) ,่
ไมโคซีสฟังกอยด์่(Mycosis Fungoids)
๑๓.๔ อิสไซโอซิส่(Ichyosis)่หรือ่ซอเรียซิส่(Psoriasis)่ที่เป็นปานกลางหรือเป็นมาก
๑๓.๕ สิวบริเวณหน้า่หรือคอเป็นจานวนมาก่(Furunculosis)
๑๓.๖ โรคเท้าช้าง(Elephantiasis)
๑๓.๗ ฝีเม็ดเล็ก่ๆ่จานวนมาก
๑๓.๘ หิด
๑๓.๙ แผลเป็นเรื้อรังของผิวหนัง่หรือแผลเป็นที่เกิดจากซิพิลิส่วัณโรค่โรคเรื้อน
๑๓.๑๐ แผลเป็นกว้างลึกทาให้กล้ามเนื้อทางานไมได้ตามปกติ่หรือแผลเป็นนั้นอาจจะกาเริบเป็นแผลใหมขึ้นได้
๑๓.๑๑ ไฝ่หรือเนื้องอกของหลอดเลือด่(Naevi or Vascular Tumours)่มีขนาดใหญทาให้เสียรูปราง่หรืออยู
บริเวณผิวหนังที่ถูกกด่เสียดสีอยูเสมอ
๑๓.๑๒ รอยสักบนผิวหนังสวนที่เปิดเผย่ซึ่งอาจปรากฏแกสายตาผู้อื่น
๑๓.๑๓ ไวติไลโก้่ (Vitiligo)่ หรือความวิปริตรของผิวหนังบนใบหน้า่ หรือตามรางกายมีมาก่ จนแพทย์พิจารณา
แล้วเห็นวาเป็นที่นาเกลียด
๑๓.๑๔ โรคผิวหนังเรื้อรังซึ่งเกิดจากเชื้อรา
๑๓.๑๕ เป็นลมพิษบอย่ๆ่(Urticaria or Angiioneurotic Edema)
๑๓.๑๖ เอ็กโพลิเอติ้งเดอมาไตติส่ หรือซีบอริคเดอมาไตติส่ (Exfoliating Dermatitis or Seborheic
Dermatitis)่ชนิดเรื้อรัง
๑๓.๑๗ โครนิไลเซนแพลนนัส่(Chronic Lichen Planus)่เคอมาไตติส่แฟคติเดีย่(Dermatitis factitia)่สะเค
รอโรคเดอมา
๑๓.๑๘ ไพโลนิดาลซิส่ (Pilonidal Cyst)่ ที่เป็นก้อนโปุงมีรูน้าเหลืองไหล่ หรือมีประวัติของการอักเสบ่ หรือมี
น้าเหลืองไหลมาจากรูถุงนั้นมากอน
๑๓.๑๙ ฟีลาริเอซิส่ (Filariasis)่ ,่ ทริแปนโนโซไมเอซิส (Trypanosomiasis) ,่ ซิสโตโซมิเอซิส่
(Schistosomiasis)
๑๔. สมองและประสาท
๑๔.๑ โรคของสมองและประสาท่ยกเว้นที่ได้รับการรักษาจนหายเป็นปกติแล้ว
๑๔.๒ ได้รับการผาตัดสมองและกะโหลกศีรษะ่ภายในเวลา่๑่ปี
๑๔.๓ เคยได้รับอันตรายตอสมองหรือกะโหลกศีรษะจนทาให้เกิดอาการอยางหนึ่งอยางใด่คือ
๑๔.๓.๑ อาการทางประสาทเฉพาะที่่ เชน่ กล้ามเนื้อเป็นอัมพาต(Paralysis)่ กล้ามเนื้อออนแรง่
(Paresis)่ประสาทรับสัมผัสเสียที่มีอาการชัดเจนเป็นต้น
๑๔.๓.๒ บุคลิกภาพผิดปกติ
๑๔.๓.๓ ปัญญาเสื่อม
๑๔.๓.๔ ปวดศีรษะเรื้อรัง่นานเกิน่๓่เดือน่จนปฏิบัติหน้าที่ไมได้ตามปกติ
๑๔.๓.๕ กะโหลกศีรษะยุบ่หรือชิ้นกระดูกหลุดหายไป
๑๕. จิตประสาท
๑๕.๑ อาการผิดปกติทางจิต่(Psychotic Disorders)
๑๕.๒ อาการผิดปกติทางจิตประสาท่(Psychoneurotic Disorders)
๑๕.๓ ประวัติพยายามฆาตัวตาย
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๑๕.๔ ลมบ้าหมู่หรืออาการชักอยางอื่น่เว้นแตอาการชักในวัยเด็กเมื่อมีไข้สูง
๑๕.๕ การแสดงออกของอารมณ์วิปริต่เมื่อได้รับความกดดันทางจิตใจ
๑๕.๖ การเป็นลม่(Syncope)่ยกเว้นจากสาเหตุตอไปนี้
๑๕.๖.๑ ความเจ็บปวด
๑๕.๖.๒ ระยะพักฟื้นจากความเจ็บปวดรุนแรง
๑๕.๖.๓ เสียเลือดเป็นจานวนมาก่หรือเป็นเวลานาน
๑๕.๗ ติดยาเสพติดให้โทษ
๑๕.๘ บุคลิกภาพผิดปกติ่(Personality disorders)่โดยเฉพาะที่รุนแรงพอที่เกิดการแสดงออกมามากเกินไป
๑๖. ฟัน
๑๖.๑ ต้องมีฟันใช้เคี้ยวอาหารได้่ คือ่ฟันกราม่(Molars)่และฟันกรามน้อย่(Premolars)่อยางน้อยข้างบน่๖่
ซี่่และข้างลาง่๖่ซี่่มีฟันหน้า่(Incisors and Canines)่ข้างบน่๔่ซี่่และข้างลาง่๔่ซี่่ฟันที่ถอนไปแล้ว
ต้องได้รับการอุดให้เรียบร้อยมั่นคง่หรือด้วยวิธีทาสะพาน่จึงจะนับเป็น่๑่ซี่ได้
๑๖.๒ ฟันตามข้อ่๑๖.๑่จะต้องไมมีลักษณะดังตอไปนี้
๑๖.๒.๑ ฟันเป็นรูผุไมได้รับการอุด่หรืออุดด้วยวัตถุที่ไมถาวร
๑๖.๒.๒ ฟันที่อุดแล้วใช้การไมได้่หรือทาครอบไมเรียบร้อย
๑๖.๒.๓ ฟันน้านม
๑๖.๒.๔ ฟันตาย่เว้นแตคลองประสาทได้รับการอุดที่ถูกต้อง
๑๖.๒.๕ ฟันยาวผิดปกติ่ หรือขึ้นผิดที่่ หรือเก่ จนไมสามารถที่จะกัดให้สบกันได้กับฟันธรรมดา่ หรือฟัน
ปลอม
๑๖.๒.๖ มีการทาลายอยางรุนแรงของอวัยวะที่รองรับตัวฟัน่เชน่กระดูก่เหงือก่และเยื้อหุ้ม่่รากฟัน
๑๖.๓ มีชองวางระหางฟันหน้าหางจนนาเกลียด
๑๖.๔ การสบของฟันผิดปกติ่จนทาให้ใบหน้าผิดรูป่หรือทาให้การเคี้ยวอาหารธรรมดาไมได้ผล
๑๖.๕ ถุงรากฟัน่ (Dental Cysts)่ การอักเสบที่เรื้อรัง่ โรคเหงือกอักเสบอยางรุนแรง่ หรือพยาธิสภาพอยางอื่น
ในปาก่ เชน่ ฟันกด่ ฟันที่ยังไมขึ้น่ หรือฟันที่ขึ้นผิดที่่ ซึ่งสภาพการเชนนี้อาจทาให้เกิดอันตรายตออวัยวะ
ข้างเคียงหรือตอสุขภาพ
๑๗. โรคมะเร็ง
๑๗.๑ มีอาการของโรคมะเร็ง่ ไมวาจะเป็นการจุดเริ่มต้น่ หรือการกระจายของโรค่ มีสุขภาพของรางกายเสื่อม
โทรม่หรืออยูในชวงของการรักษา
๑๘. ความผิดปกติหรือโรคอย่างอื่น
๑๘.๑ ความผิดปกติหรือโรคอยางอื่นใดที่มิได้กลาวไว้ในผนวกนี้ซึ่งเกิดเป็นปัญหา่ให้เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ่เป็นผู้
พิจารณาชี้ขาด
ข้อพิจารณาการอนุญาตให้บินได้ และข้อจากัดทางการแพทย์
๑. การพิจารณาจะต้องใช้แนวทางพิจารณาดังนี้
๑.๑่่ ยึดถือความปลอดภัยในการบินเป็นหลัก
๑.๒่่ ผู้ที่มีความบกพรองของรางกายและจิตใจเมื่อศึกษาจากผลการตรวจรวมทั้งการตรวจพิเศษตางๆ่
และ
ผลการรักษาแล้วต้องไมมีการเปลี่ยนแปลงลดลงของอาการ่อาการแสดงหรือมีโรคแทรกซ้อนเพิ่มขึ้นภายใน
ระยะเวลาอันสมควร
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๑.๓่่ การพิจารณาต้องพิจารณาครอบคลุมถึงหน้าที่่ ความชานาญ่ ประสบการณ์่ อายุ่ ชั่วโมงบิน่ ความสามารถ
เฉพาะตัว่และอื่นๆ่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่
๑.๔่่ การพิจารณาจะต้องกระทาโดยคณะกรรมการและพิจารณาเป็นราย่ ๆ่ โดยไมนาผลการพิจารณาของราย
อื่นมาเป็นบรรทัดฐาน่แม้จะมีข้อบกพรองเหมือนกัน่เพราะสิ่งประกอบในการพิจารณาตามข้อ่
๑.๓่ ไมเหมือนกันในแตละบุคคล
๑.๕่่ เมื่อพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ต้องกาหนดเงื่อนไข่ ข้อกาหนด่ ข้อยกเว้น่ ข้อผอนผันไว้ใน
ใบสาคัญแพทย์่ การกาหนดเงื่อนไขตางๆ่ ต้องลงรายละเอียดระยะเวลา่ (ซึ่งอาจจะสั้นกวาอายุปกติของ
ใบสาคัญแพทย์)่ การตรวจพิเศษอื่น่ ๆ่ สาหรับข้อกาหนด่ (Limitation)่ แพทย์เวชศาสตร์การบินจะเป็นผู้
พิจารณากาหนด
๑.๖่ ่ ข้อพิจารณารายละเอียดทางวิชาการแพทย์เวชศาสตร์การบินให้ยึดถือแนวทางจาก่ Manual of Civil
Aviation ICAO , Joint Aviation Requirements และ่ Guide for Aviation Medical
Examination FAA.
๒. ระบบหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular System)
๒.๑่่ ผู้ปฏิบัติงานในอากาศที่มีความผิดปกติของระดับไขมันคลอเรสเตอรอล่จะต้องได้รับการตรวจเพิ่มเติม่จาก
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ่ผู้ปฏิบัติงานในอากาศที่มีปัจจัยเสี่ยงตอการปุวยเป็นโรคหัวใจ่เชน่่การสูบบุหรี่่การมี
ประวัติโรคหัวใจในครอบครัว่มีความผิดปกติของระดับไขมันในเส้นเลือด่หรือมีความดันโลหิตสูง่ต้องได้รับ
การพิจารณาทางระบบหัวใจและหลอดเลือด่โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
๒.๒่่ ผู้ปฏิบัติงานในอากาศที่มีความดันโลหิตสูงและได้รับการรักษาด้วยยาจากัดให้บินโดยมีนักบิน่ ๒่ คนขึ้นไป่
(Valid only as or with qualifled co-pilot)
๒.๓่ ผู้ปฏิบัติงานในอากาศที่มี่ โรคหลอดเลือดหัวใจ่ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด่ ผาตัดหรือขยายหลอดเลือดหัวใจ่
ภายหลังการรักษาต้องไมมีอาการอยางน้อย่๖่เดือน่รวมทั้งสามารถลดปัจจัยเสี่ยงตางๆ่่่่่จนเป็นที่พอใจ
ของแพทย์่ และต้องได้รับการตรวจประเมินจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ่ โดยผู้ปฏิบัติงานในอากาศที่ผานการ
พิจารณาดังกลาวมาแล้ว่จะได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติหน้าที่โดยจากัดให้บิน่โดยมีนักบิน่ ๒่คนขึ้นไป่(Valid
only as or with qualified co-pilot)่
๒.๔่ ผู้ปฏิบัติงานในอากาศที่มี่ ความผิดปกติของจังหวะและการนาไฟฟูาหัวใจ่ (Rhythm / conduction
disturbances)่ ภายหลังการรักษาหรือการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจ่ ต้องไมมีอาการอยางน้อย่ ๖่ เดือน่
รวมทั้งสามารถลดปัจจัยเสี่ยงตางๆจนเป็นที่พอใจของแพทย์่ และต้องได้รับการตรวจประเมินจากแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญ่ โดยผู้ปฏิบัติงานในอากาศที่ผานการพิจารณาดังกลาวมาแล้ว่ จะได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติหน้าที่
โดยจากัดให้บินโดยมีนักบิน่๒่คนขึ้นไป่(Valid only as or with qualified co-pilot)
๒.๕่ ผู้ปฏิบัติงานในอากาศที่มี่ ความผิดปกติของลิ้นหัวใจ่ ภายหลังการรักษาหรือการผาตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจชนิด
เนื้อเยื้อ่ ต้องไมมีอาการอยางน้อย่ ๖่ เดือน่ รวมทั้งสามารถลดปัจจัยเสี่ยงตางๆจนเป็นที่พอใจของแพทย์่
และต้องได้รับการตรวจประเมินจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ่
โดยผู้ปฏิบัติงานในอากาศที่ผานการพิจารณา
ดังกลาวมาแล้ว่ จะได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติหน้าที่โดยจากัดให้บินโดยมีนักบิน่ ๒่ คนขึ้นไป่ (Valid only as
or with qualified co-pilot)่
๒.๖่ ผู้ปฏิบัติงานในอากาศที่มีหลอดเลือดแดงใหญโปุงพองในชองท้องระดับต่ากวาไตที่ไมได้รับการผาตัด่
(Unoperated infrarenal abdominal aortic aneurysm)่ หรือหลังจากผาตัดที่ไมมีโรคแทรกซ้อน
ตามมา่การตรวจ่ultrasound scan ทุก่๖่เดือน่และการประเมินทางระบบหัวใจและหลอดเลือดแล้วให้
พิจารณาการให้บินได้่โดยมีข้อจากัดเป็นรายๆ่ไป
๒.๗่่ ผู้ปฏิบัติงานในอากาศที่ต้องใช้ยาควบคุมการแข็งตัวของเลือด่จะได้รับการพิจารณาให้่ “งดบิน”่จนกวาจะ
หยุดการใช้ยาควบคุมการแข็งตัวของเลือด
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๒.๘่่ ผู้ปฏิบัติงานในอากาศที่มีความผิดปกติของกล้ามเนื้อหัวใจ่ ต้องไมมีอาการอยางน้อย่ ๖่ เดือน่ รวมทั้ง
สามารถลดปัจจัยเสี่ยงตางๆจนเป็นที่พอใจของแพทย์่
และต้องได้รับการตรวจประเมินจากแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญ่ โดยผู้ปฏิบัติงานในอากาศที่ผานการพิจารณาดังกลาวมาแล้ว่ จะได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติหน้าที่
โดยจากัดให้บินโดยมีนักบิน่๒่คนขึ้นไป่(Valid only as or with qualified co-pilot)
๒.๙่่ ผู้ปฏิบัติงานในอากาศที่มีภาวะหัวใจพิการแตกาเนิดและหลังผาตัดแก้ไขความผิดปกติ่ ต้องไมมีอาการอยาง
น้อย่ ๖่ เดือน่ รวมทั้งสามารถลดปัจจัยเสี่ยงตางๆจนเป็นที่พอใจของแพทย์่ และต้องได้รับ่ ่ ่ ่ การตรวจ
ประเมินจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ่ โดยผู้ปฏิบัติงานในอากาศที่ผานการพิจารณาดังกลาวมาแล้ว่ จะได้รับ
อนุญาตให้ปฏิบัติหน้าที่โดยจากัดให้บินโดยมีนักบิน่๒่คนขึ้นไป่(Valid only as or with qualified copilot)
๒.๑๐่ ผู้ปฏิบัติงานในอากาศที่มีปัญหาเรื่องการหมดสติ่ (Syncope)่ ต้องได้รับการตรวจเพื่อหาสาเหตุและทาการ
รักษาอยางถูกต้องจนไมมีอาการอยางน้อย่ ๖่เดือน่ และต้องได้รับการตรวจประเมินจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ่
โดยผู้ปฏิบัติงานในอากาศที่ผานการพิจารณาดังกลาวมาแล้ว่ จะได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติหน้าที่โดยจากัดให้
บินโดยมีนักบิน่๒่คนขึ้นไป่(Valid only as or with qualified co-pilot)
๓. ระบบทางเดินหายใจ (Respiratory system)
๓.๑่ ผู้ปฏิบัติงานในอากาศที่เป็นโรคหอบหืดหรือโรคปอดอุดกลั้นเรื้อรังและยังอาจมีอาการซ้า่ จะให้พิจารณา่
“งดบิน”่ ถ้าพิจารณาวาโรคนั้นคงที่่ โดยการทดสอบสมรรถภาพปอดอยูในเกณฑ์ยอมรับได้และใช้ยาที่ไม
ขัดตอความปอดภัยในการบิน อาจพิจารณา่“การให้บินได้”่เป็นรายๆไป
๓.๒่ ผู้ปฏิบัติงานในอากาศที่มีลมในชองเยื้อหุ้มปอดที่เกิดขึ้นเอง่ (Spontaneous pneumothorax) จะต้อง
หายเป็นปกติอยางน้อย่ ๑่ ปี่ และต้องได้รับการประเมินด้านโรคทางเดินหายใจอยางละเอียด ผู้ปฏิบัติงาน
ในอากาศที่ผานการพิจารณาดังกลาวมาแล้ว่ จะได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติหน้าที่โดยจากัด่ ให้บินโดยมีนักบิน่
๒่คนขึ้นไป่(Valid only as or with qualified co-pilot)
๓.๓่่ ผู้ปฏิบัติงานในอากาศที่ได้รับการผาตัดปอดออก่(Pneumonectomy)่ให้พิจารณา่“งดบิน”่่่่่การผาตัด
เล็กน้อย่ (lesser chest surgery)่ หลังจากหายอยางเป็นที่นาพอใจและได้ประเมินทางระบบทางเดิน
หายใจอยางครบถ้วน่ ผู้ปฏิบัติงานในอากาศที่ผานการพิจารณาดังกลาวมาแล้วจะได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติ
หน้าที่โดย่จากัดให้บินโดยมีนักบิน่๒่คนขึน้ ไป่(Valid only as or with qualified co-pilot)
๔. ระบบทางเดินอาหาร (Digestive system)
๔.๑่่ ผู้ปฏิบัติงานในอากาศที่มีภาวะท้องอืดที่เป็นบอย่ ๆ่(Recurrent dyspepsia)่และต้องใช้ยา่ จะต้องมีการ
ตรวจพิเศษด้วยรังสีและการสองกล้อง่ (rediologic or endoscopic)่ การตรวจทางห้องทดลองตรวจหา
ระดับความเข้มข้นเลือด่(hemoglobin)่และตรวจอุจจาระ่(fecal examination)่่่่่่่ด้วยการมีภาวะ
เป็นแผล่(ulceration)่หรือการอักเสบ่(significant inflammation)่ต้องรักษา่่่่ให้หายกอนพิจารณา่
“การให้บินได้”
๔.๒่่ ผู้ปฏิบัติงานในอากาศที่มีภาวะนิ่วในถุงน้าดี่ ที่ไมมีอาการ่ จะได้รับพิจารณา่ “การให้บินได้” โดยจากัดให้
บินโดยมีนักบิน่๒่คนขึ้นไป่(Valid only as or with qualified co-pilot)
๔.๓่่ ผู้ปฏิบัติงานในอากาศที่มีภาวะการอักเสบเรื้อรังของทางเดินอาหาร่(Regional ileitis, ulcerative colitis,
diverticulitis)่ ถ้ามีการหายเป็นปกติ่ (full remission)่ หรือมีอาการเพียงเล็กน้อยถ้าต้องใช้ยาใด่ ๆ่ ให้มี
การตรวจติดตามผลอยางสม่าเสมอ่ จะได้รับพิจารณา่ “การให้บินได้” โดยจากัดให้บินโดยมีนักบิน่ ๒่ คน
ขึ้นไป่(Valid only as or with qualified co-pilot)
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๔.๔่่ การผาตัดในชองท้อง่(Abdominal surgery)่จะได้รับการพิจารณา่“งดบิน”่อยางน้อย่๓่เดือน่่่ถ้าการ
หายเป็นไปอยางสมบูรณ์่ ผู้ปฏิบัติงานในอากาศไมมีอาการและมีอัตราเสี่ยงตอการเกิดโรคแทรกซ้อนหรือ
การกลับเป็นอีกครั้งต่า ให้พิจารณา “การให้บินได้”่อีกครั้ง
๕. ระบบเมตาโบลิซึม โภชนาการ และโรคของระบบต่อมไร้ท่อ (Metabolic, Nutritional and Endocrine
disorder)
๕.๑่่ ความผิดปกติของระบบเมตาโบลิซึม่ (Metabolic)่ ภาวะโภชนาการ่ (nutritional)่ หรือโรคของตอมไร้ทอ่
(endocrine)่จะได้รับการพิจารณา่“งดบิน”่จนไมมีอาการและติดตามผล่โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคอยาง
สม่าเสมอ
๕.๒่่ การมีน้าตาลในปัสสาวะ่ (Glycosuria)่ หรือระดับน้าตาลในเลือดผิดปกติต้องทาการตรวจเพิ่มเติมถ้า่
glucose tolerance ปกติ่ และมี่ Lower renal threshold แตไมมี่ Diabetic pathology ่่่่่่่่ซึง่
สามารถควบคุมด้วยอาหาร่และมีการตรวจการตรวจอยางสม่าเสมออาจได้รับการพิจารณา “การให้บิน
ได้”
๕.๓่ การใช้ยารักษาเบาหวาน่ (Antidiabetic drug)่ ให้พิจารณาวา่ “งดบิน”่ ยกเว้น่ ในรายที่ได้รับพิจารณา
อยางดีแล้ว่การใช้ยากลุม่(biguanide)่หรือยาในกลุม่aiphaglucosidase inhibitors อาจยอมรับได้โดย
จากัดให้บินโดยมีนักบิน่๒่คนขึ้นไป่(Valid only as or with qualified
co-pilot)
๕.๔่่ Addison’s disease ให้พิจารณาวา่ “งดบิน” จนได้รับการรักษา่ ไมมีอาการและติดตามผล่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ โดย
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคอยางสม่าเสมอจากัดให้บินโดยมีนักบิน่ ๒่ คนขึ้นไป่ (Valid only as or with
qualified co-pilot)
๖. ระบบโลหิตวิทยา (Hematology)
๖.๑ ภาวะโลหิตจางมีสาเหตุจากการลดลงของฮีโมโกลบิน่ (Hemoglobin)่ ต้องทาการตรวจค้นเพิ่มเติมเพื่อหา
สาเหตุ่ภาวะโลหิตจางที่รักษายาก่(unamenable to treatment)่ให้พิจารณาวา่“งดบิน” อาจพิจารณา
“การให้บินได้”่ถ้าสาเหตุของโรคได้รับการรักษาแล้ว่เชน่การขาดธาตุเหล็ก่หรือวิตามิน่ B12 และ่ฮีมา
โตคริต่(haematocrit)่คงที่สูงกวา่๓๒%่หรือเมื่อเป็นธาลัสซีเมีย่(thalassaemia)่ที่ไมรุนแรง่หรือความ
ผิดปกติของเม็ดเลือดแดง่ (haemoglobinopathies)่ ได้รับการวินิจฉัยโดยไมมีการเจ็บปุวยร้ายแรงและ
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้่ซึ่งจะต้องพิจารณาเป็นรายๆ่ไป
๖.๒่่ การมีภาวะตอมน้าเหลืองโต่ (Lymphatic่ enlargement)่ ต้องได้รับการตรวจค้นเพิ่มเติมอาจพิจารณา
“การให้บินได้”่ ถ้าเป็นภาวการณ์ติดเชื้อเฉียบพลัน่ หรือกรณีมะเร็งตอมน้าเหลืองชนิด่ ่ ่ ่ ฮอทกิน่
(Hodgkin’s่lymphoma and Non Hodgkin’s่lymphoma)่ที่ได้รับการรักษาและ่่่หายแล้ว่ในกรณีที่
ต้องรักษาด้วยยา่(chemotherapy)่ที่มี่Anthracycline treatment ต้องตรวจค้นด้านโรคหัวใจ
๖.๓่่ มะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรัง่(Chroonic leukemia)่การพิจารณาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติม่่่่่่่ในกรณี
โรคอยูในระยะแรกโดยไมมีภาวะซีดและมีการรักษาเพียงเล็กน้อยหรือมะเร้งเม็ดเลือดขาวระยะ่ Hairy cell
และเป็นระยะที่โรคสงบ่รวมกับมีภาวะซีด่และเกล็ดเลือดปกติ่(platelets)่่่่่่แตต้องมีการตรวจติดตาม
ผลอยางสม่าเสมอ่ ในกรณีที่ต้องรักษาด้วยยา่ (chemotherapy) ที่มี่ Anthracycline treatment ต้อง
ตรวจค้นด้านโรคหัวใจ
๖.๔่่ ภาวะม้ามโตต้องมีการตรวจเพิ่มเติมอาจพิจารณา“การให้บินได้”่ เมื่อขนาดของม้ามใหญเพียงเล็กน้อย่
คงที่่ และไมพบโรคภัยที่สาคัญ่ (ตัวอยาง่ ในกรณีโรคมาเลเรียเรื้อรัง่ หรือถ้าขนาดของม้ามไมใหญมากนัก่
รวมกับภาวะที่พอยอมรับได้อื่น่ๆ่เชน่มะเร็งตอมน้าเหลืองฮอทกิน่ในภาวะที่โรคสงบ)
๖.๕่่ ภาวะที่เลือดข้นเกินไป่ (Polycythemia)่ ต้องตรวจค้นเพิ่มเติมอาจพิจารณา “การให้บินได้”่ ่ ่ ถ้าภาวะนี้
อยูในภาวะคงที่่และไมพบพยาธิสภาพที่เกี่ยวข้อง
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๖.๖่่ ภาวการณ์แข็งตัวของเลือดผิดปกติ่ (Coagulation defect)่ ต้องตรวจค้นเพิ่มเติมอาจจะพิจารณา“การให้
บินได้”่ถ้าไมมีประวัติเลือดไหลหยุดยาก
๖.๗่่ การพิจารณาภาวะมะเร็งในระบบนี้ให้ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคมะเร็ง
๗. ่ระบบทางเดินปัสสาวะ (Urinary system)่
๗.๑่่ การตรวจปัสสาวะพบสิ่งปกติต้องมีการตรวจค้นเพิ่มเติม
๗.๒่ การเป็นนิ่วที่ไมมีอาการหรือไมมีประวัติการปวดเสียดที่เกี่ยวกับไตต้องมีการตรวจค้นเพิ่มเติม่ ขณะรอการ
ประเมินหรือรักษาพิจารณาจากัดให้บินโดยมีนักบิน่๒่คนขึ้นไป่(Valid only as or with qualified copilot)่หลังจากการรักษาหายแล้วอาจพิจารณา “การให้บินได้”่ตามปกติ
๗.๓่ การผาตัดใหญทางศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะจะพิจารณา “งดบิน”่ อยางน้อย่ ๓่ เดือน่ หลังจากนั้น่ ถ้า
ผู้ปฏิบัติงานในอากาศไมมีอาการและความเสี่ยงตอโรคแทรกซ้อนหรือการกลับเป็นอีก่จะพิจารณา่“การให้
บินได้”่ตามปกติ
๗.๔่ การผาตัดเปลี่ยนไต่ หรือการผาตัดเอากระเพาะปัสสาวะออกทั้งหมดจะพิจารณา “งดบิน”่ ่ ่ ถ้าการผาตัด
เปลี่ยนไตนั้นได้ผลดี่ และใช้ยากดภูมิคุ้มกันเพียงเล็กน้อยมาแล้วอยางน้อย่ ๑๒่ เดือน่ การผาตัดเอา
กระเพาะปัสสาวะออกทั้งหมดให้ได้ผลดี่ สามารถทาหน้าที่ได้เป็นที่นาพอใจไมมีการติดเชื้อหรือการเกิดโรค
ซ้าอีก่ อาจพิจารณา“การให้บินได้”่ โดยจากัดให้บินโดยมีนักบิน่ ๒่ คนขึ้นไป่ (Valid only as or with
qualified co-pilot
๘. มาตรฐานกามโรค และโรคติดเชื้ออื่น ๆ (Sexually transmitted diseases and other infections)
๘.๑่่ การตรวจพบเชื้อไวรัสภูมิคุ้มกันบกพรอง่ (HIV positive)่ และปรากฏวามีการปุวยเป็นโรคภูมิคุ้มกัน
บกพรอง่(AIDS)่หรือปุวยด้วยโรคที่สัมพันธ์กับภาวะภูมิคุ้มกันบกพรอง่(AIDS related) จะพิจารณา “งด
บิน”
๘.๒่่ ผู้ติดเชื้อภูมิคุ้มกันบกพรองให้พิจารณา“การให้บินได้”่ โดยจากัดให้บินโดยมีนักบิน่ ๒่ คนขึ้นไป่ (Valid
only as or with qualified co-pilot)
๘.๓่่ ปุวยด้วยโรคซิฟิลิส่(Syphilis)่ระยะเฉียบพลันถือวาจะพิจารณา “งดบิน”่รายที่ได้รับการรักษา่่่่จนหาย
และหายจากซิฟิลิสทั้งระยะที่่ ๑่ และระยะที่่ ๒ และได้รับการประเมินจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะพิจารณา
“การให้บินได้”
๘.๔่่ การประเมินมะเร็งในระบบนี้ให้ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคมะเร็ง
๙. มาตรฐานทางสูติ นรีเวชวิทยา (Gynecology and obstetrics)
๙.๑่่ การตั้งครรภ์่ จะพิจารณา “งดบิน” จนทาการคลอดและไมมีภาวะแทรกซ้อนใดๆจะพิจารณา “การให้
บินได้”่ ควรพิจารณาถึงนโยบายความสัมพันธ์ระหวางแมและบุตรในการให้นมมารดาแกเด็ก่ และข้อขัดข้องใน
การปฏิบัติด้วย
๙.๒่่ การผาตัดใหญทางสูตินารีเวชถือวา่จะพิจารณา “งดบิน” เป็นเวลาอยางน้อย่๓่หลังจากนั้น่่่่่่่่ถ้าผู้ปฏิบัติงาน
ในอากาศไมมีอาการและความเสี่ยงตอโรคแทรกซ้อนหรือการกลับเป็นอีก่จะพิจารณา่“การให้บินได้ ”่
ตามปกติ
๙.๓่่ การพิจารณามะเร็งในระบบนี้ให้ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคมะเร็ง
๑๐.่มาตรฐานระบบกล้ามเนื้อและกระดูก (Musculoskeletal requirements)
๑๐.๑่่ การมีรูปรางผิดปกติ่ รวมทั้งอ้วน่หรือกล้ามเนื้อลีบ่โดยพิจารณาในด้านการแก้ไขภาวะฉุกเฉิน่่่และการ
เคลื่อนย้าย่ (Evacuation)่ อาจพิจารณาให้ปฏิบัติหน้าที่อยางมีเงื่อนไข่ จะพิจารณา่ “การให้บินได้”่
โดยจากัดให้บินโดยมีนักบิน่๒่คนขึ้นไป่(Valid only as or with qualified co-pilot)่
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๑๐.๒่่ ผู้ปฏิบัติงานในอากาศที่มีอาการอักเสบ่ การแตกหัก่ หรือความเสี่ยงของกระดูกและกล้ามเนื้อจะต้อง
พิจารณา่ โดยผู้ปฏิบัติงานในอากาศที่รักษาหายแล้ว่ ไมได้รับยาที่ขัดตอการบิน่ และไมมี่ ่ ่ ข้อห้ามทาง
การแพทย์่ และมีสภาพเหมาะสมกับสภาพการบินทางการแพทย์่ ต้องมีการทดสอบโดยเครื่องฝึกจาลอง
การบิน่อาจพิจารณา่“การให้บินได้”่โดยจากัดให้บินโดยมีนักบิน่๒่คนขึ้นไป่(Valid only as or with
qualified co-pilot)่
๑๐.๔่่ การพิจารณาภาวะมะเร็งในระบบนี้่(Oncology)่ซึ่งให้ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคมะเร็ง
๑๑.่่มาตรฐานทางจิตเวช (Psychiatric Requirements)
๑๑.๑่ ผู้ปฏิบัติงานในอากาศอาการทางจิต่ (Psychiatric symptoms)่ จะพิจารณา “งดบิน” ถ้าการวินิจฉัย
ขั้นต้นไมถูกต้องหรือไมเหมาะสม่ หรือในกรณีที่เกิดจากสารพิษและเกิดเพียงครั้งเดียว อาจพิจารณา่
“การให้บินได้”
๑๑.๒่ ถ้ามีโรคประสาท่(Neurosis)่จะพิจารณา “งดบิน” หลังจากได้รับการรักษาจากจิตเวชแพทย์และหยุดยา
ทางจิตเวชไมน้อยกวา่๓่เดือน่โดยไมมีอาการผิดปกติอาจพิจารณา่“การให้บินได้”
๑๑.๓่ การทาร้ายตัวเอง่ (a single self destructive action) หนึ่งครั้งหรือการแสดงออกเกินพอดี(repeated
overt acts) ซ้าๆ่จะพิจารณา “งดบิน” หลังจากได้มีการพิจารณาอยางครบถ้วนใน่่่แตละรายแล้วและ
แก้ไขสาเหตุ่รวมทั้งการตรวจจิตเวชอยางละเอียดอาจพิจารณา่“การให้บินได้”
๑๑.๔่ การใช้แอลกอฮอร์่ (alcohol)่ ยาทางจิตเวช่ หรือสารเสพติดแบบผิด่ (abuse)่ โดยจะมีการเสพติด่
(dependence)่จะพิจารณา “งดบิน” ่ยาทางจิตเวชหรือสารเสพติดประกอบด้วย่ยาสงบประสาทและ
ยานอนหลับ่(sedatives and hypnotics)่,่barbiturates , anxiolytics , opioids, central nervous
system stimulants such as cocaine , amphetamines and similarly acting
sympathomimetics , hallucinogens , phencyclidine or similarly acting
arylcyclohexylamines , cannabis , inhalants and other psychoactive drugs or substances.
อาจพิจารณา่“การให้บินได้”่หากมีหลักฐานวาหยุดสารเสพติดแล้ว่อยางน้อย่๒่ปี่
๑๒.่มาตรฐานทางระบบประสาท (Neurological requirements)
๑๒.๑ โรคทางระบบประสาทที่อยูคงที่หรือเป็นมากขึ้น่ ซึ่งเป็นสาเหตุหรืออาจจะ่ เป็นสาเหตุให้เกิดการสูญเสีย
ความสามารถอยางมีนัยสาคัญ่จะพิจารณา “งดบิน” ่
๑๒.๒่ โรคลมชัก่ (Epilepsy)่ จะพิจารณา“งดบิน” เนื่องจากมีหลักฐานที่ชัดแจ้งวาเป็นการชักตั้งแตวัยเด็ก
รวมกับการมีโอกาสกลับเป็นซ้าต่า่ และผู้ปฏิบัติงานในอากาศหยุดการรักษาแล้วมากกวา่ ๑๐่ ปี่ การมี
การชัก่ ๑่ ครั้งหรือมากกวา่ หลังอายุ่ ๕่ ปี่ ถือวา่ “ไมสมบูรณ์”่ อยางไรก็แล้วแตการชักเพียงครั้งเดียว่
(an acute symptomatic seizure)่ซึ่งได้รับการพิจารณาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคทางประสาทวิทยาที่
ได้รับการยอมรับจากสวนเวชศาสตร์การบินพลเรือน่สวนเวชศาสตร์การบิน่กรมการขนสงทางอากาศ่วา
มีโอกาสเกิดขึ้นซ้าต่า่อาจได้รับการยอมรับ
๑๒.๓่ การมีคลื่นสมองที่ผิดปกติ่ (Epileptiform paroxysmal EEG abnormalities and focal slow waves
normally)่พิจารณา “งดบิน” และต้องมีการตรวจค้นเพิ่มเติมโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
๑๒.๔่ การมีประวัติสูญเสียการรู้สึกตัวหนึ่งครั้งหรือมากกวา่ (Disturbance of consciousness of uncertain
cause)่ พิจารณา “งดบิน” สาหรับการสูญเสียการรู้สึกตัวเพียงครั้งเดียวอาจได้รับการพิจารณา่ “การให้
บินได้”่ เมื่อเป็นภาวะที่ไมกลับเป็นอีกและได้รับการประเมินทางประสาทวิทยาเรียบร้อยแล้ว่ แตถ้ามีการ
กลับเป็นอีกพิจารณา “งดบิน”
๑๒.๕่ ผู้ปฏิบัติงานในอากาศที่มีการชักที่ไมมีไข้หนึ่งครั้ง่ (A single afebrile epileptiform seizure)่ ซึ่งไมมี
การกลับเป็นอีกหลังจากหยุดรักษามาแล้ว่ ๑๐่ ปี่ และไมมีหลักฐานวามีแนวโน้มจะเป็นโรคลมชักอาจจะ
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ได้รับการพิจารณา่“การให้บินได้”่่โดยจากัดให้บินโดยมีนักบิน่๒่คน่ขึ้นไป่(Valid only as or with
qualified co-pilot)่่
๑๒.๖่ การบาดเจ็บที่ศีรษะและมีการสูญเสียการรู้สึกตัว่พิจารณา “งดบิน”่การบาดเจ็บที่ศีรษะที่ไมมีการ
สู ญเสี ย การรู้ สึ กตั ว ่แตมี ภ าวะกะโหลกศี รษะร้าว่(skull fracture)่การฉีกขาดของเยื้อ หุ้ มสมอง่
(meningeal rupture)่หรือเนื้อสมองได้รับอันตราย่(cerebral injury)่หลังจากได้รับการตรวจทาง
ประสาทวิทยาอยางครบถ้วน่และรวมถึงการประเมินทางจิตวิทยาแล้วต้องได้รับการพิจารณาจากแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญโรคทางระบบประสาทวิทยาซึ่งต้องหายอยางสมบูรณ์่และมีโอกาสเกิดลมชักต่ากอนการพิจารณา
“การให้บินได้”่่
๑๒.๗่ การพิจารณาผู้ปฏิบัติงานในอากาศที่มีประวัติประสาทไขสันหลัง่
หรือเส้นประสาทสวนปลายได้รับ
อันตรายต้องผานการพิจารณารวมกับมาตรฐานระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
๑๒.๘่ การพิจารณาภาวะมะเร็งในระบบนี้ให้ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคมะเร็ง
๑๓. มาตรฐานทางจักษุวิทยา (Ophthalmological requirement)
๑๓.๑่่ การตรวจเวชศาสตร์การบิน เพื่อประเมินความพร้อมทางสายตาในการพิจารณา“การให้บินได้”่ ่ ่ ต้อง
ตรวจสายตาทุกครั้งในรายที่ผิดปกติหรือสงสัยต้องให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ประเมิน
๑๓.๒่่ การประเมินภาวะมะเร็งในระบบให้ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคมะเร็ง
๑๓.๓่ ผู้ที่แก้ไขสายตาด้วย่เลนส์สัมผัสต้องเป็นแบบ่Monofocal Lenses่ไมเคลือบสี่ และไมระคายเคืองและ
ต้องมีแวนสายตาสารองพร้อมใช้
๑๓.๔่ การแก้ไขสายตาด้วยการผาตัด่ด้วยวิธีใดก็ตาม่ให้พิจารณา่“งดบิน” อาจมีการผอนผันได้ต้องตรวจหลัง
ผาตัด่๓่–่๖่สัปดาห์่และ่๑๒่เดือน่วาไมมีโรคแทรกซ้อน่เชน่กอนทาผาตัด่คาของสายตาน้อยกวา่๕่
ไดออฟเตอร์่ คาของสายตาหลังการผาตัดคงที่มีการเปลี่ยนแปลงน้อยกวา่ ๐.๗๕่ ไดออฟเตอร์่ ในเวลา
กลางวัน่ความคงทนตอแสงจ้า่(Glare)่ไมเพิ่มขึ้น่การมองเห็นในกลางคืน่(Night Vision)่ปกติ รวมกับ
การพิจารนาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
๑๓.๕่่ การมีตาเดียว่ให้พิจารณา่“งดบิน”
๑๓.๖่่ ผู้ที่มีสายตา่ ๑่ ข้าง่ ต่ากวามาตรฐานการมองเห็น่ อาจจะพิจารณา่ “การให้บินได้”่ ่ ่ ถ้า่ binocular
visual fields่ เป็นปกติ่ และโรคที่เป็นสาเหตุได้รับการยอมรับจากการประเมินของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ่
ต้องผานการทดสอบด้านการบิน่และการพิจาณาให้ปฏิบัติหน้าที่โดย่จากัดให้บิน่่่่โดยมีนักบิน่๒่คน
ขึ้นไป่(Valid only as or with qualified co-pilot)
๑๔.่มาตรฐานทางโสต นาสิก ลาริงค์วิทยา (Otorhinolaryngological requirements)
๑๔.๑่่ ในการตรวจครั้งแรก่การตรวจหู่ คอ่จมูก่(A comprehensive ORL examination)่ต้องตรวจภายใต้
การแนะนา่ และกับดูแลของผู้เชี่ยวชาญด้าน่ หู่ คอ่ จมูกที่เชี่ยวชาญเวชศาสตร์การบิน่ (Aviation
otorhinolaryngology)่ ที่ได้รับการยอมรับจากศูนย์เวชศาสตร์การบินพลเรือน่ หรือสวนเวชศาสตร์การ
บิน่กรมการขนสงทางอากาศ
๑๔.๒่่ การตอใบอนุญาตหรือการตออายุในรายสงสัยหรือผิดปกติ่ ในด้าน่หู่ คอ่จมูก่ควรจะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
ด้าน่ หู่ คอ่ จมูกที่เชี่ยวชาญเวชศาสตร์การบิน่ (Aviation otorhinolaryngology)่ ่ ่ ่ ่ ่ ทีไ่ ด้รับการ
ยอมรับจากศูนย์เวชศาสตร์การบินพลเรือน่หรือสวนเวชศาสตร์การบิน่กรมการขนสงทางอากาศ
๑๔.๓่่ เยื่อแก้วหูทะลุเพียงครั้งเดียวแห้งไมมีการติดเชื้อ่ และไมรบกวนการทางานตามปกติของหู่ อาจจะ
พิจารณายอมรับได้ในการให้ใบสาคัญแพทย์
๑๔.๔่ การพบ่(Spontaneous or positional nystagmus)่ควรจะได้รับการประเมิน่vestibular่่่่่่โดย
ผู้เชี่ยวชาญ่ในกรณีที่มีความผิดปกติอยางเดนชัดใน่caloric หรือ่rotational vesponse ่่่จะสามารถ
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ยอมรับได้่ โดยได้รับการเห็นชองจากศูนย์เวชศาสตร์การบินพลเรือน่หรือสวนเวชศาสตร์การบิน่กรมการ
ขนสงทางอากาศ
๑๔.๕่่ การประเมินภาวะมะเร็งในระบบนี้ให้ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคมะเร็ง
๑๕.่มาตรฐานทางจิตวิทยา (Dermatological requirements)
๑๕.๑่่ ภาวะโรคผิวหนังที่ทาให้เกิดความเจ็บปวด่ ความไมสบาย่ รบกวน่ หรือคันจะรบกวนผู้ประจาหน้าที่จาก
ภาระงานและมีผลตอความปลอดภัยในการบิน่ รวมทั้งการเป็นที่นารังเกียจตอผู้พบเห็นควรพิจารณา่ “งด
บิน” จนทาการรักษาจนหายเป็นปกติ
๑๕.๒่่ การรักษาโรคทางผิวหนัง่ เชน่ การฉายรังสีหรือการใช้ยา่ ซึ่งอาจจะมีผลกระทบตอระบบภายในรางกาย
จะต้องพิจารณากอนการประเมินวาสมบูรณ์หรือไมสมบูรณ์่ อาจพิจาณา่“การให้บินได้”่่่โดยมีนักบิน่๒่
คนขึ้นไป่(Valid only as or with qualified co-pilot)่่
๑๕.๓่ การพิจารณาภาวะมะเร็งในระบบนี้ให้ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคมะเร็ง
๑๖. มาตรฐานโรคเนื้องอกวิทยา (Oncology reticulosis)
๑๖.๑่่ การพิจารณา่“การให้บินได้”่จะพิจารณาเมื่อ
๑๖.๑.๑่ มีหลักฐานแสดงวาไมภาวะมะเร็งเหลืออยูหลังการรักษา
๑๖.๑.๒่ ระยะเวลาเหมาะสมสาหรับมะเร็งแตละชนิดหลังการรักษา
๑๖.๑.๓่ อัตราเสี่ยงตอการสูญเสียความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ทันที่ (Incapacitation)่ จากการ
กลับเป็นใหม่ (recurrence)่ หรือ่ การกระจายของโรค่ (metastasis)่ อยูในระดับที่ได้รับการ
ยอมรับจากแพทย์เวชศาสตร์การบินและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
๑๖.๑.๔ ไมมีรองรอยวาจะมีผลตามมา่ (sequelae)่ จากการรักษาผู้ปฏิบัติงานในอากาศที่ได้รับยา่
Antracycline chemotherapy ต้องได้รับการประเมินด้านโรคหัวใจ
๑๖.๒่ ่ การพิจารณา“การให้บินได้”่ มีเงื่อนไขโดยให้บินโดยมีนักบิน่ ๒่ คนขึ้นไป่ (Valid only as or with
qualified co-pilot)่
๑๗. ความผิดปกติหรือโรคอย่างอื่น
๑๗.๑ ความผิดปกติหรือโรคอยางอื่นใดที่มิได้กลาวไว้ในผนวกนี้ซึ่งเกิดเป็นปัญหา่ให้เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ่เป็นผู้
พิจารณาชี้ขาด
--------------------------------------------------------------------------------------------------

4. มาตรฐานสุขภาพของผูป้ ฏิบัติงานด้านดับเพลิงกู้ภัย
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดับเพลิงต้องไม่มีโรคหรือภาวะสุขภาพ ดังต่อไปนี้
๑. ศีรษะและคอ
๑.๑่ความผิดปกติเกี่ยวกับกะโหลกศีรษะ่ที่มีผลทาให้ขัดขวางตอการสวมใสหมวกนิรภัย
๑.๒่ความผิดปกติเกี่ยวกับกะโหลกศีรษะหรือใบหน้า่ที่มีผลตอการสวมใสหน้ากากชวยหายใจ
่่่่๑.๓่ความผิดปกติเกี่ยวกับศีรษะและคออื่นๆที่มีผลตอหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานดับเพลิง
๒. ตาและการมองเห็น
๒.๑่การมองไกล่เมื่อใช้แวนหรือคอนแทคเลนส์แก้สายตาแล้วระดับการมองเห็นยังแยกวา่๒๐/๔๐ ในตาทั้งสองข้าง่
หรือหากไมใช้แวนหรือคอนแทคเลนส์แก้สายตาแล้ว่ระดับการมองเห็นแยกวา่๒๐/๑๐๐ ในตาทั้งสองข้าง
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๒.๒่ตาบอดสีหรือมีความผิดปกติของการรับรู้สี่จนไม สามารถใช้อุปกรณ์เครื่องมือบางอยางได้่เชน่กล้องจับความ
ร้อน
๒.๓่สูญเสียการมองเห็นของตาหนึ่งข้าง่(Monocular vision)
๒.๔่ความผิดปกติเกี่ยวกับตาอื่นๆ่ที่มีผลตอหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานดับเพลิง
๓. หูและการได้ยิน
๓.๑ กลุมอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนเรื้อรัง่(Chronic vertigo)่หรือภาวะที่มีผลตอการทรงตัวอื่น่ซึ่งมีผลทาให้ไม
สามารถผานการทดสอบเดินตอส้นเท้าได้่ (Inability to tandem gait walk)
๓.๒ การได้ยินในหูข้างที่ดีที่สุดและไมได้ใช้เครื่องชวยฟัง่่มีการได้ยินเฉลี่ยที่ยานความถี่่่๕๐๐ ่๑,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ่
และ่๓,๐๐๐ เฮิร์ทซ์่เกินกวา่๔๐ เดซิเบล
๓.๓ ความผิดปกติของหูหรือการได้ยินอื่นๆ่ที่มีผลตอหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานดับเพลิง
๔. ฟัน
๔.๑ ความผิดปกติของฟัน่ที่มีผลตอหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานดับเพลิง
๔.๒ ภาวะสูญเสียเนื้อเยื่อภายในชองปากเป็นจานวนมาก
๔.๓ ต้องมีการใช้สิ่งเทียมทางทันตกรรม่ในตาแหนงระหวางกระดูกขากรรไกรลาง่(Mandible) และกระดูก
ขากรรไกรบน่(Maxilla)่ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการสวมใสอุปกรณ์ปูองกันอันตรายสวนบุคคลหรือหน้ากาก
ชวยหายใจ
๕. จมูก ช่องปาก หลอดลม ทางเดินอาหาร และกล่องเสียง
๕.๑ เคยผาตัดหลอดลมเพื่อชวยหายใจ่(Tracheostomy)
๕.๒ ภาวะไมมีเสียงเนื่องจากอวัยวะที่เกี่ยวกับเสียงในลาคอบกพรอง่(Aphonia)
๕.๓ ความผิดปกติเกี่ย วกับ จมูก่ชองปาก่หลอดลม่ทางเดินอาหาร่และกล องเสี ยงอื่นๆ่ที่มีผ ลตอหลั กความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงานดับเพลิง่รวมถึงมีผลกระทบตอการสวมใสอุปกรณ์ปูองกันอันตรายสวนบุคคลหรือ
หน้ากากชวยหายใจ
๕.๔ โรคภูมิแพ้่ที่มีผลตอสารที่ใช้ในการดับเพลิง
๕.๕ การเปลงเสียงผิดปกติ่เนื่องจากอวัยวะที่เกี่ยวกับเสียงในลาคอบกพรอง่(Dysphonia)
๖. ปอดและทรวงอก
๖.๑ ่กาลังมีภาวะไอเป็นเลือด
๖.๒ ภาวะมีหนองในชองเยื่อหุ้มปอด่(Empyema)
๖.๓ ภาวะความดันชองปอดสูง่(Pulmonary hypertension)
๖.๔ วัณโรคปอดระยะแพรเชื้อ่(Active tuberculosis)่เว้นแตจะหายเป็นปกติ่หรืออยูในระยะ่่่่ไม่่่ลุกลาม่ไม
น้อยกวา่๖่เดือน
๖.๕ คาผลตรวจสมรรถภาพปอด่FVC หรือ่FEV1 มีคาต่ากวาร้อยละ่๗๐ ของคาคาดคะเน
๖.๖่่ความผิดปกติเกี่ยวกับภาวะอุดกั้นของหลอดลมตางๆ่เชน่โรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง่(Chronic bronchitis)่
โรคหืด่(Asthma)่โรคถุงลมโปุงพอง่(Emphysema) ซึ่งคาผลตรวจสุขภาพปอด่FEV1/FVC ต่ากวา่๐.๗๕่
รวมกับคา่FEV1 และ่FVC ต่ากวาเกณฑ์มาตรฐาน่(น้อยกวาร้อยละ่๘๐ ของคาคาดคะเน)
๖.๗่ภาวะเลือดพรองออกซิเจน (Hypoxemia) ประเมินโดยวัดคาความอิ่มตัวออกซิเจน่(Oxygen saturation)
ขณะพักต่ากวาร้อยละ่๙๐ หรือมีการเปลี่ยนแปลงคาความอิ่มตัวออกซิเจนขณะออกกาลังกาย่ลดลงจากคา
เดิมมากกวาร้อยละ่๔ หรือมีคาต่ากวาร้อยละ่๙๐
๖.๘ โรคหืด่ (Asthma) ่ที่ยังมีอาการกาเริบ่่หรือยังจาเป็นต้องใช้ยาขยายหลอดลม่หรือยากลุม่่่่คอร์ติ่่โคสเต
อรอยด์่(Corticosteroid) ในการรักษาอาการหอบหืดติดตอกันอยางน้อย่๒่เดือน่ภายในชวงเวลา่๒่ปีที่
ผานมา
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่่๖.๙่ความผิดปกติเกี่ยวกับปอดและทรวงอกอื่นๆ่ที่มีผลตอหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานดับเพลิง
๗. หัวใจและหลอดเลือด
๗.๑ โรคตางๆ่ที่เกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจ่(Coronary artery disease) เชน่เคยมีประวัติกล้ามเนื้อหัวใจตาย่
(Myocardial infarction) มีอาการเจ็บหน้าอกชนิด่Angina pectoris หรือเคยได้รับการผาตัดหรือทา
หัตถการอื่นๆ่ที่เกี่ยวกับเส้นเลือดหัวใจมากอน
๗.๒ โรคกล้ามเนื้อหัวใจออนแรง่(Cardiomyopathy) หรือโรคหัวใจล้มเหลว่(Congestive heart failure)
๗.๓ โรคที่เกี่ยวกับการอักเสบเฉียบพลันของเยื่อหุ้มหัวใจ่เยื่อบุหัวใจ่หรือผนังหัวใจ่(Acute pericarditis ,
endocarditis หรือ่myocarditis)
๗.๔ มีประวัติอาการหมดสติเป็นประจาชนิด Recurrent vasovagal syncope
๗.๕ ได้รับการรักษาหรือใช้หัตถการตางๆ่ในการชวยกระตุ้นการเต้นของหัวใจ
๗.๖ มีประวัติหัวใจเต้นผิดจังหวะแบบ่Ventricular tachycardia หรือ่Ventricular fibrillation จากสาเหตุของ
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด่โรคทางลิ้นหัวใจ่หรือโรคกล้ามเนื้อหัวใจออนแรง
๗.๗ ผลตรวจคลื่นไฟฟูาหัวใจ่พบความผิดปกติชนิด่Third-degree atrioventricular block
๗.๘ โรคความดันโลหิตสูงที่มีหลักฐานบงชี้วามีภาวะอวัยวะปลายทางล้มเหลว่(Hypertension with end organ
damage) หรือไมสามารถควบคุมความดันโลหิตได้ด้วยยา
๗.๙ โรคเส้นเลือดแดงเอออร์ติกสวนทรวงอกหรือสวนชองท้องโปุงพอง่(Thoracic or abdominal aortic
aneurysm)
๗.๑๐ เส้นเลือดแดงคาโรติดตีบหรืออุดตัน่(Carotid artery stenosis or obstruction) มีผลทาให้การไหลเวียน
ของเลือดลงมากกวาหรือเทากับร้อยละ่๕๐
๗.๑๑ โรคเกี่ยวกับหลอดเลือดสวนปลาย่(Peripheral vascular disease) ที่มีผลทาให้เกิดอาการเจ็บปวดจนเดิน
ผิดปกติ่(Claudication)
๗.๑๒ ความผิดปกติเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดอื่นๆ่ที่มีผลตอหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติ่งานดับเพลิง
๘. อวัยวะภายในช่องท้องและระบบทางเดินอาหาร
๘.๑ ไส้เลื่อนบริเวณขาหนีบหรือต้นขาที่ยังไมได้รับการรักษา่(Uncorrected inguinal / femoral hernia)
๘.๒ ถุงน้าดีอักเสบ่(Cholecystitis)
๘.๓ ตับอักเสบเฉียบพลัน
๘.๔ ลาไส้อุดตัน
๘.๓ ความผิดปกติเกี่ยวกับอวัยวะภายในช องท้องและระบบทางเดินอาหารอื่นๆ่ที่มีผลตอหลักความ่ปลอดภัยใน
การปฏิบัติงานดับเพลิง
๙. ระบบทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์
๙.๑ โรคไตวาย่(Renal failure) หรือ่โรคไตทางานได้ไมเต็มที่่ (Renal insufficiency) โดยที่ต้องรักษาโดยการ
ฟอกไตแบบ่Continuous ambulatory peritoneal dialysis หรือ่Hemodialysis
๙.๒ ความผิดปกติเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์อื่นๆ่ที่มีผลตอหลักความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานดับเพลิง
๑๐. กระดูกสันหลัง
๑๐.๑ ่กระดูกสันหลังคดจากแนวกึ่งกลางไปทางข้างบริเวณทรวงอกหรือเอว่(Scoliosis of thoracic or lumbar
spine) โดยมีมุมมากกวาหรือเทากับ่๔๐ องศา
๑๐.๒ มีประวัติผาตัดกระดูกสันหลังที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมข้อกระดูกสันหลัง่(Fusion of vertebrae)่หรือการ
ติดเหล็กยึดตัวกระดูกสันหลัง่(rod)
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๑๐.๓ ภาวะใดๆ่่ที่เกี่ยวข้องกับกระดูกสันหลัง่หรือกระดูกที่ทาให้เกิดอาการผิดปกติของระบบประสาทสวนการ
รับรู้ความรู้สึก่สวนการควบคุมการเคลื่อนไหว่หรืออาการปวดอันเนื่องมาจากภาวะเส้นประสาทถูกกดทับ่
(Radiculopathy or nerve root compression)
๑๐.๔ ภาวะใดๆ่ที่เกี่ยวข้องกับกระดูกสันหลัง ่หรือกระดูกที่ทาให้เกิดอาการปวดเป็นประจา่จนต้องได้รับการ
รักษาโดยยาบรรเทาปวดชนิด่Narcotic analgesic
๑๐.๕ กระดูกสันหลังสวนคอแตกหัก่(Cervical vertebral fracture) รวมกับมีการบีบอัดของตัวกระดูกสันหลัง
หลายตาแหนง่(Multiple vertebral body compression)่มากกวาร้อยละ่๒๕ รวมกับมีอาการที่แสดง
ถึงภาวะรากประสาทเสียหาย่(Nerve root damage) หรือข้อตอกระดูกสันหลังเคลื่อน่(Dislocation)
ภายในระยะเวลา่๖่เดือนหลังบาดเจ็บ่หรือภายในระยะเวลา่๑่ปีหลังผาตัด
๑๐.๖ กระดูกสันหลังสวนทรวงอกแตกหัก่(Thoracic vertebral fracture) รวมกับมีการบีบอัดของตัวกระดูกสัน
หลัง่(Vertebral body compression)่มากกวาร้อยละ่๕๐ รวมกับมีอาการที่แสดงถึงภาวะรากประสาท
เสียหาย่(Nerve root damage) หรือข้อตอกระดูกสันหลังเคลื่อน่(Dislocation)่ภายในระยะเวลา่๖่
เดือนหลังบาดเจ็บ่หรือภายในระยะเวลา่๑่ปีหลังผาตัด
๑๐.๗ กระดูกสันหลังสวนเอวแตกหัก่(Lumbosacral vertebral fracture) รวมกับมีการบีบอัดของตัวกระดูกสัน
หลัง่(Vertebral body compression)่มากกวาร้อยละ่๕๐ รวมกับมีอาการที่แสดงถึงภาวะรากประสาท
เสียหาย่(Nerve root damage) หรือข้อตอกระดูกสันหลังเคลื่อน่(Dislocation)่ภายในระยะเวลา่๖่
เดือนหลังบาดเจ็บ่หรือภายในระยะเวลา่๑่ปีหลังผาตัด
๑๐.๘ ความผิดปกติเกี่ยวกับกระดูกสันหลังอื่นๆ่ที่มีผลตอหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานดับเพลิง
๑๑. รยางค์
๑๑.๑ อยูในระหวางชวงที่มีแผนเหล็ก่(Metal plate) หรือเหล็กยึดกระดูก (Rod) เพื่อพยุงกระดูกหลังการผาตัด
๑๑.๒ มีประวัติเปลี่ยนข้อตอแบบ่Total joint replacement
๑๑.๓ ไร้รยางค์สวนบนตั้งแตระดับมือขึ้นไป่จากภาวะพิการแตกาเนิดหรือได้รับมาภายหลัง
๑๑.๔ ถูกตัดนิ้วหัวแมมือตั้งแตข้อปลายนิ้วขึ้นไป
๑๑.๕ ไร้รยางค์สวนลางตั้งแตระดับเท้าขึ้นไป่จากภาวะพิการแตกาเนิดหรือได้รับมาภายหลัง
๑๑.๖ มีภาวะล้มเหลวในการปลูกถายกระดูกหรือพึ่งได้รับการปลูกถายกระดูก
๑๑.๗ มีประวัติข้อตอไหลหลุดมากกวาหนึ่งครั้งโดยไมเคยได้รับการผาตัดหรือมีประวัติข้อตอไหลหลุด ่่หลายครั้ง
ในชวงระยะ่๕่ปีที่ผานมารวมกับมีอาการปวดหรือมีการจากัดการเคลื่อนไหวของไหล่ซึ่งภาพถายรังสี
อาจจะปกติก็ได้
๑๑.๘ ความผิดปกติเกี่ยวกับรยางค์อื่นๆ่ที่มีผลตอหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานดับเพลิง
๑๒. ระบบประสาท
๑๒.๑ มีอาการเดินเซ่(Ataxia)
๑๒.๒ โรคที่เกี่ยวกับเส้นเลือดในสมอง่(Cerebral arteriosclerosis) อาจแคมีประวัติสมองขาดเลือดชั่วคราว่
(Transient ischemic attack)่ไปจนถึงโรคเส้นเลือดสมองอุดตัน (Ischemic stroke)
๑๒.๓ โรคอัมพาต
๑๒.๔ โรค่Multiple sclerosis รวมกับมีภาวะบงชี้วาอาการเป็นมากขึ้นในชวง่๓่ปีที่ผานมา
๑๒.๕ โรค่Myasthenia gravis รวมกับมีภาวะบงชี้วาอาการเป็นมากขึ้นในชวง่๓่ปีที่ผานมา
๑๒.๖ กล้ามเนื้อหดลีบอยางรุนแรง่(Progressive muscular dystrophy or atrophy)
๑๒.๗ โรคเส้นเลือดสมองโปุงพองที่ยังไมได้รับการรักษา่(Uncorrected cerebral aneurysm)
๑๒.๘ โรคชักทุกประเภท่ยกเว้นแพทย์พิจารณาแล้วว่าสามารถปฏิบัติงานได้
๑๒.๙ มีอาการหลงลืม่จากโรค่Alzheimer’s disease หรือโรคทางระบบประสาทอื่นๆ
๑๒.๑๐ มีการเคลื่อนไหวของรางกายที่ผิดปกติ่ จากโรค Parkinson’s disease หรือโรคทางระบบ่่ประสาทอื่นๆ
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๑๒.๑๑ ความผิดปกติเกี่ยวกับระบบประสาทอื่นๆ่ที่มีผลตอหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานดับเพลิง
๑๓. ผิวหนัง
๑๓.๑ โรคมะเร็งผิวหนังทุกประเภท
๑๓.๒ ภาวะทางผิวหนังตางๆ่ที่มีผลตอการสวมใสหน้ากากชวยหายใจ
๑๓.๓ ความผิดปกติเกี่ยวกับผิวหนังอื่นๆ่ที่มีผลตอหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานดับเพลิง
๑๔. เลือดและอวัยวะสร้างเม็ดเลือด
๑๔.๑ ภาวะที่มีการสูญเสียเลือดจนต้องได้รับการถายเลือด
๑๔.๒ โรค่Sickle cell disease
๑๔.๓ โรคที่เกี่ยวกับแข็งตัวของเลือดผิดปกติ
๑๔.๔ ความผิดปกติเกี่ยวกับเลือดและอวัยวะสร้างเม็ดเลือดอื่นๆ่ที่มีผลตอหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ดับเพลิง
๑๕. ต่อมไร้ท่อและความผิดปกติด้านเมตาบอลิค
๑๕.๑ โรคเบาหวานประเภทที่่๑
๑๕.๒ โรคเบาหวานประเภทที่่๒่ที่จาเป็นต้องใช้ยาอินซูลิน
๑๕.๓ ความผิดปกติเกี่ยวกับตอมไร้ ทอ่หรือภาวะทางเมตาบอลิคอื่นๆที่มีผลตอหลั กความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานดับเพลิง
๑๖. โรคมะเร็ง
๑๖.๑ โรคมะเร็งที่พึ่งได้รับการวินิจฉัย่ยังไมได้รับการรักษาหรืออยูในระหวางการรักษา่หรืออยูระหวาง่่่การ
เฝูาติดตามการเกิดซ้า
๑๖.๒ โรคมะเร็งหรือภาวะใกล้เคียงอื่นๆ่ที่มีผลตอหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานดับเพลิง
๑๗. จิตเวช
๑๗.๑ ภาวะหรือโรคทางจิตเวชตางๆ่ที่มีผลตอหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานดับเพลิง
๑๗.๒ มีประวัติโรคทางจิตเวชหรือประวัติติดสารเสพติด
๑๗.๓ ต้องได้รับการรักษาทางจิตเวชโดยยาบางชนิด่ซึ่งอาจมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นหากสัมผัสความร้อน่หรือมีผลตอ
หลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานดับเพลิง
๑๘. สารเคมี การใช้ยาเสพติด และการใช้ยาประจา
๑๘.๑ ใช้กลุมยานอนหลับชนิด่Narcotic เป็นประจา
๑๘.๒ ใช้กลุมยานอนหลับชนิด่Sedative-hypnotics เป็นประจา
๑๘.๓ ใช้กลุมยาที่เกี่ยวกับการลดการแข็งตัวของเลือดเป็นประจา
๑๘.๔ ใช้กลุมยาลดความดันโลหิต ประเภท่Beta-adrenergic blocking agents , High-dose diuretics หรือ่
Central active antihypertensive agents เป็นประจา
๑๘.๕ ใช้กลุมยาทางเดินหายใจ่ประเภท่ยาพนขยายหลอดลม่(Inhaled bronchodilators)่่่่ยาพนคอร์ติโคส
เตอรอยด์่(Inhaled corticosteroids)่ยาฉีดคอร์ติโคสเตอรอยด์่(Systemic corticosteroids)่ยาขยาย
หลอดลมชนิด่Theophylline หรือยา่Leukotriene receptor blockers/antagonists เป็นประจา
๑๘.๖ ใช้ยาคอร์ติโคสเตอรอยด์ปริมาณสูง่(High-dose corticosteroids) ตอเนื่องในโรคเรื้อรัง
๑๘.๙ ใช้ยา่Anabolic steroids เป็นประจา
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๑๘.๑๐ มีประวัติสัมผัสสารเคมี่ใช้ยาเสพติด่หรือใช้ยาประจาตางๆ่ในระดับที่มีผลตอหลักความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานดับเพลิง
--------------------------------------------------------------------------------------------------

5. มาตรฐานสุขภาพของผูป้ ฏิบัติงานด้านอารักขาบุคคลสาคัญ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านอารักขาบุคคลสาคัญต้องไม่มีโรคหรือภาวะสุขภาพ ดังต่อไปนี้
๑. ศีรษะและคอ
๑.๑่ความผิดปกติเกี่ยวกับกะโหลกศีรษะ่ที่มีผลทาให้ขัดขวางตอการสวมใสหมวกนิรภัย
่่่่๑.๒่ความผิดปกติเกี่ยวกับศีรษะและคออื่นๆที่มีผลตอหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้านอารักขาบุคคลสาคัญ
๒. ตาและการมองเห็น
๒.๑่การมองไกล่เมื่อใช้แวนหรือคอนแทคเลนส์แก้สายตาแล้วระดับการมองเห็นยังแยกวา่๒๐/๔๐ ในตาทั้งสองข้าง่
หรือหากไมใช้แวนหรือคอนแทคเลนส์แก้สายตาแล้ว่ระดับการมองเห็นแยกวา่๒๐/๑๐๐ ในตาทั้งสองข้าง
๒.๒่ตาบอดสีหรือมีความผิดปกติของการรับรู้สี่
๒.๓่สูญเสียการมองเห็นของตาหนึ่งข้าง่(Monocular vision)
๒.๔่ความผิดปกติเกี่ยวกับตาอื่นๆ่ที่มีผลตอหลักความปลอดภัยในงานด้านอารักขาบุคคลสาคัญ
๓. หูและการได้ยิน
๓.๑ กลุมอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนเรื้อรัง่(Chronic vertigo)่หรือภาวะที่มีผลตอการทรงตัวอื่น่ซึ่งมีผลทาให้ไม
สามารถผานการทดสอบเดินตอส้นเท้าได้่ (Inability to tandem gait walk)
๓.๒ การได้ยินในหูข้างที่ดีที่สุดและไมได้ใช้เครื่องชวยฟัง่่มีการได้ยินเฉลี่ยที่ยานความถี่่ ่๕๐๐ ่๑,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ่
และ่๓,๐๐๐ เฮิร์ทซ์่เกินกวา่๔๐ เดซิเบล
๓.๓ ความผิดปกติของหูหรือการได้ยินอื่นๆ่ที่มีผลตอหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้านอารักขาบุคคลสาคัญ
๔. ฟัน
๔.๑ ความผิดปกติของฟัน่ที่มีผลตอหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้านอารักขาบุคคลสาคัญ
๔.๒ ภาวะสูญเสียเนื้อเยื่อภายในชองปากเป็นจานวนมาก
๔.๓ ต้องมีการใช้สิ่งเทียมทางทันตกรรม่ในตาแหนงระหวางกระดูกขากรรไกรลาง่(Mandible) และกระดูก
ขากรรไกรบน่(Maxilla)่ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการสวมใสอุปกรณ์ปูองกันอันตรายสวนบุคคล
๕. จมูก ช่องปาก หลอดลม ทางเดินอาหาร และกล่องเสียง
๕.๑ เคยผาตัดหลอดลมเพื่อชวยหายใจ่(Tracheostomy)
๕.๒ ภาวะไมมีเสียงเนื่องจากอวัยวะที่เกี่ยวกับเสียงในลาคอบกพรอง่(Aphonia)
๕.๓ ความผิดปกติเกี่ย วกับ จมูก่ชองปาก่หลอดลม่ทางเดินอาหาร่และกล องเสี ยงอื่นๆ่ที่มีผ ลตอหลั กความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้านอารักขาบุคคลสาคัญ
๕.๕ การเปลงเสียงผิดปกติ่เนื่องจากอวัยวะที่เกี่ยวกับเสียงในลาคอบกพรอง่(Dysphonia)
๗. ปอดและทรวงอก
๖.๑ ่กาลังมีภาวะไอเป็นเลือด
๖.๒ ภาวะมีหนองในชองเยื่อหุ้มปอด่(Empyema)
๖.๓ ภาวะความดันชองปอดสูง่(Pulmonary hypertension)
๖.๔ วัณโรคปอดระยะแพรเชื้อ่(Active tuberculosis)่เว้นแตจะหายเป็นปกติ่หรืออยูในระยะ่่่่ไม่่่ลุกลาม่ไม
น้อยกวา่๖่เดือน
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๖.๕ คาผลตรวจสมรรถภาพปอด่FVC หรือ่FEV1 มีคาต่ากวาร้อยละ่๗๐ ของคาคาดคะเน
๖.๖่่ความผิดปกติเกี่ยวกับภาวะอุดกั้นของหลอดลมตางๆ่เชน่โรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง่(Chronic bronchitis)่
โรคหืด่(Asthma)่โรคถุงลมโปุงพอง่(Emphysema) ซึ่งคาผลตรวจสุขภาพปอด่FEV1/FVC ต่ากวา่๐.๗๕่
รวมกับคา่FEV1 และ่FVC ต่ากวาเกณฑ์มาตรฐาน่(น้อยกวาร้อยละ่๘๐ ของคาคาดคะเน)
๖.๗่ภาวะเลือดพรองออกซิเจน (Hypoxemia) ประเมินโดยวัดคาความอิ่มตัวออกซิเจน่(Oxygen saturation)
ขณะพักต่ากวาร้อยละ่๙๐ หรือมีการเปลี่ยนแปลงคาความอิ่มตัวออกซิเจนขณะออกกาลังกาย่ลดลงจากคา
เดิมมากกวาร้อยละ่๔ หรือมีคาต่ากวาร้อยละ่๙๐
๖.๘ โรคหืด่ (Asthma) ่ที่ยังมีอาการกาเริบ่่หรือยังจาเป็นต้องใช้ยาขยายหลอดลม่หรือยากลุม่่่่คอร์ติ่่โคสเต
อรอยด์่(Corticosteroid) ในการรักษาอาการหอบหืดติดตอกันอยางน้อย่๒่เดือน่ภายในชวงเวลา่๒่ปีที่
ผานมา
่่๖.๙่ความผิดปกติเกี่ยวกับปอดและทรวงอกอื่นๆ่ที่มีผลตอหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้านอารักขาบุคคล
สาคัญ
๗. หัวใจและหลอดเลือด
๗.๑ โรคตางๆ่ที่เกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจ่(Coronary artery disease) เชน่เคยมีประวัติกล้ามเนื้อหัวใจตาย่
(Myocardial infarction) มีอาการเจ็บหน้าอกชนิด่Angina pectoris หรือเคยได้รับการผาตัดหรือทา
หัตถการอื่นๆ่ที่เกี่ยวกับเส้นเลือดหัวใจมากอน
๗.๒ โรคกล้ามเนื้อหัวใจออนแรง่(Cardiomyopathy) หรือโรคหัวใจล้มเหลว่(Congestive heart failure)
๗.๓ โรคที่เกี่ยวกับการอักเสบเฉียบพลันของเยื่อหุ้มหัวใจ่เยื่อบุหัวใจ่หรือผนังหัวใจ่(Acute pericarditis ,
endocarditis หรือ่myocarditis)
๗.๔ มีประวัติอาการหมดสติเป็นประจาชนิด Recurrent vasovagal syncope
๗.๕ ได้รับการรักษาหรือใช้หัตถการตางๆ่ในการชวยกระตุ้นการเต้นของหัวใจ
๗.๖ มีประวัติหัวใจเต้นผิดจังหวะแบบ่Ventricular tachycardia หรือ่Ventricular fibrillation จากสาเหตุของ
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด่โรคทางลิ้นหัวใจ่หรือโรคกล้ามเนื้อหัวใจออนแรง
๗.๗ ผลตรวจคลื่นไฟฟูาหัวใจ่พบความผิดปกติชนิด่Third-degree atrioventricular block
๗.๘ โรคความดันโลหิตสูงที่มีหลักฐานบงชี้วามีภาวะอวัยวะปลายทางล้มเหลว่(Hypertension with end organ
damage) หรือไมสามารถควบคุมความดันโลหิตได้ด้วยยา
๗.๙ โรคเส้นเลือดแดงเอออร์ติก สวนทรวงอกหรือสวนชองท้องโปุงพอง่(Thoracic or abdominal aortic
aneurysm)
๗.๑๐ เส้นเลือดแดงคาโรติดตีบหรืออุดตัน่(Carotid artery stenosis or obstruction) มีผลทาให้การไหลเวียน
ของเลือดลงมากกวาหรือเทากับร้อยละ่๕๐
๗.๑๑ โรคเกี่ยวกับหลอดเลือดสวนปลาย่(Peripheral vascular disease) ที่มีผลทาให้เกิดอาการเจ็บปวดจนเดิน
ผิดปกติ่(Claudication)
๗.๑๒ ความผิดปกติเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดอื่นๆ่ที่มีผลตอหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติ่งานด้านอารักขา
บุคคลสาคัญ
๘. อวัยวะภายในช่องท้องและระบบทางเดินอาหาร
๘.๑ ไส้เลื่อนบริเวณขาหนีบหรือต้นขาที่ยังไมได้รับการรักษา่(Uncorrected inguinal / femoral hernia)
๘.๒ ถุงน้าดีอักเสบ่(Cholecystitis)
๘.๓ ตับอักเสบเฉียบพลัน
๘.๔ ลาไส้อุดตัน
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๘.๓ ความผิดปกติเกี่ยวกับอวัยวะภายในชองท้องและระบบทางเดินอาหารอื่นๆ่ที่มีผลตอหลักความ่ปลอดภัยใน
การปฏิบัติงานด้านอารักขาบุคคลสาคัญ
๙. ระบบทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์
๙.๑ โรคไตวาย่(Renal failure) หรือ่โรคไตทางานได้ไมเต็มที่่ (Renal insufficiency) โดยที่ต้องรักษาโดยการ
ฟอกไตแบบ่Continuous ambulatory peritoneal dialysis หรือ่Hemodialysis
๙.๒ ความผิดปกติเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์อื่นๆ่ที่มีผลตอหลักความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานด้านอารักขาบุคคลสาคัญ
๑๐. กระดูกสันหลัง
๑๐.๑ ่กระดูกสันหลังคดจากแนวกึ่งกลางไปทางข้างบริเวณทรวงอกหรือเอว่(Scoliosis of thoracic or lumbar
spine) โดยมีมุมมากกวาหรือเทากับ่๔๐ องศา
๑๐.๒ มีประวัติผาตัดกระดูกสันหลังที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมข้อกระดูกสันหลัง่(Fusion of vertebrae)่หรือการ
ติดเหล็กยึดตัวกระดูกสันหลัง่(rod)
๑๐.๓ ภาวะใดๆ่่ที่เกี่ยวข้องกับกระดูกสันหลัง่หรือกระดูกที่ทาให้เกิดอาการผิดปกติของระบบประสาทสวนการ
รับรู้ความรู้สึก่สวนการควบคุมการเคลื่อนไหว่หรืออาการปวดอันเนื่องมาจากภาวะเส้นประสาทถูกกดทับ่
(Radiculopathy or nerve root compression)
๑๐.๔ ภาวะใดๆ่ที่เกี่ยวข้องกับกระดูกสันหลัง ่หรือกระดูกที่ทาให้เกิดอาการปวดเป็นประจา่จนต้องได้รับการ
รักษาโดยยาบรรเทาปวดชนิด่Narcotic analgesic
๑๐.๕ กระดูกสันหลังสวนคอแตกหัก่(Cervical vertebral fracture) รวมกับมีการบีบอัดของตัวกระดูกสันหลัง
หลายตาแหนง่(Multiple vertebral body compression)่มากกวาร้อยละ่๒๕ รวมกับมีอาการที่แสดง
ถึงภาวะรากประสาทเสียหาย่(Nerve root damage) หรือข้อตอกระดูกสันหลังเคลื่อน่(Dislocation)
ภายในระยะเวลา่๖่เดือนหลังบาดเจ็บ่หรือภายในระยะเวลา่๑่ปีหลังผาตัด
๑๐.๖ กระดูกสันหลังสวนทรวงอกแตกหัก่(Thoracic vertebral fracture) รวมกับมีการบีบอัดของตัวกระดู กสัน
หลัง่(Vertebral body compression)่มากกวาร้อยละ่๕๐ รวมกับมีอาการที่แสดงถึงภาวะรากประสาท
เสียหาย่(Nerve root damage) หรือข้อตอกระดูกสันหลังเคลื่อน่(Dislocation)่ภายในระยะเวลา่๖่
เดือนหลังบาดเจ็บ่หรือภายในระยะเวลา่๑่ปีหลังผาตัด
๑๐.๗ กระดูกสันหลังสวนเอวแตกหัก่(Lumbosacral vertebral fracture) รวมกับมีการบีบอัดของตัวกระดูกสัน
หลัง่(Vertebral body compression)่มากกวาร้อยละ่๕๐ รวมกับมีอาการที่แสดงถึงภาวะรากประสาท
เสียหาย่(Nerve root damage) หรือข้อตอกระดูกสันหลังเคลื่อน่(Dislocation)่ภายในระยะเวลา่๖่
เดือนหลังบาดเจ็บ่หรือภายในระยะเวลา่๑่ปีหลังผาตัด
๑๐.๘ ความผิดปกติเกี่ยวกับกระดูกสันหลังอื่นๆ่ที่มีผลตอหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้านอารักขา
บุคคลสาคัญ
๑๑. รยางค์
๑๑.๑ อยูในระหวางชวงที่มีแผนเหล็ก่(Metal plate) หรือเหล็กยึดกระดูก (Rod) เพื่อพยุงกระดูกหลังการผาตัด
๑๑.๒ มีประวัติเปลี่ยนข้อตอแบบ่Total joint replacement
๑๑.๓ ไร้รยางค์สวนบนตั้งแตระดับมือขึ้นไป่จากภาวะพิการแตกาเนิดหรือได้รับมาภายหลัง
๑๑.๔ ถูกตัดนิ้วหัวแมมือตั้งแตข้อปลายนิ้วขึ้นไป
๑๑.๕ ไร้รยางค์สวนลางตั้งแตระดับเท้าขึ้นไป่จากภาวะพิการแตกาเนิดหรือได้รับมาภายหลัง
๑๑.๖ มีภาวะล้มเหลวในการปลูกถายกระดูกหรือพึ่งได้รับการปลูกถายกระดูก
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๑๑.๗ มีประวัติข้อตอไหลหลุดมากกวาหนึ่งครั้งโดยไมเคยได้รับการผาตัดหรือมีประวัติข้อตอไหลหลุด ่่หลายครั้ง
ในชวงระยะ่๕่ปีที่ผานมารวมกับมีอาการปวดหรือมีการจากัดการเคลื่อนไหวของไหล่ซึ่งภาพถายรังสี
อาจจะปกติก็ได้
๑๑.๘ ความผิดปกติเกี่ยวกับรยางค์อื่นๆ่ที่มีผลตอหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้านอารักขาบุคคลสาคัญ
๑๒. ระบบประสาท
๑๒.๑ มีอาการเดินเซ่(Ataxia)
๑๒.๒ โรคที่เกี่ยวกับเส้นเลือดในสมอง่(Cerebral arteriosclerosis) อาจแคมีประวัติสมองขาดเลือดชั่วคราว่
(Transient ischemic attack)่ไปจนถึงโรคเส้นเลือดสมองอุดตัน (Ischemic stroke)
๑๒.๓ โรคอัมพาต
๑๒.๔ โรค่Multiple sclerosis รวมกับมีภาวะบงชี้วาอาการเป็นมากขึ้นในชวง่๓่ปีที่ผานมา
๑๒.๕ โรค่Myasthenia gravis รวมกับมีภาวะบงชี้วาอาการเป็นมากขึ้นในชวง่๓่ปีที่ผานมา
๑๒.๖ กล้ามเนื้อหดลีบอยางรุนแรง่(Progressive muscular dystrophy or atrophy)
๑๒.๗ โรคเส้นเลือดสมองโปุงพองที่ยังไมได้รับการรักษา่(Uncorrected cerebral aneurysm)
๑๒.๘ โรคชักทุกประเภท่ยกเว้นแพทย์พิจารณาแล้วว่าสามารถปฏิบัติงานได้
๑๒.๙ มีอาการหลงลืม่จากโรค่Alzheimer’s disease หรือโรคทางระบบประสาทอื่นๆ
๑๒.๑๐ มีการเคลื่อนไหวของรางกายที่ผิดปกติ่ จากโรค Parkinson’s disease หรือโรคทางระบบ่่ประสาทอื่นๆ
๑๒.๑๑ ความผิดปกติเกี่ยวกับระบบประสาทอื่นๆ่ที่มีผลตอหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้านอารักขา
บุคคลสาคัญ
๑๓. ผิวหนัง
๑๓.๑ โรคมะเร็งผิวหนังทุกประเภท
๑๓.๒ ความผิดปกติเกี่ยวกับผิวหนังอื่นๆ่ที่มีผลตอหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้านอารักขาบุคคลสาคัญ
๑๔. เลือดและอวัยวะสร้างเม็ดเลือด
๑๔.๑ ภาวะที่มีการสูญเสียเลือดจนต้องได้รับการถายเลือด
๑๔.๒ โรค่Sickle cell disease
๑๔.๓ โรคที่เกี่ยวกับแข็งตัวของเลือดผิดปกติ
๑๔.๔ ความผิดปกติเกี่ยวกับเลือดและอวัยวะสร้างเม็ดเลือดอื่นๆ่ที่มีผลตอหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ด้านอารักขาบุคคลสาคัญ
๑๕. ต่อมไร้ท่อและความผิดปกติด้านเมตาบอลิค
๑๕.๑ โรคเบาหวานประเภทที่่๑
๑๕.๒ โรคเบาหวานประเภทที่่๒่ที่จาเป็นต้องใช้ยาอินซูลิน
๑๕.๓ ความผิดปกติเกี่ยวกับตอมไร้ ทอ่หรือภาวะทางเมตาบอลิคอื่นๆที่มีผ ลตอหลั กความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานด้านอารักขาบุคคลสาคัญ
๑๖. โรคมะเร็ง
๑๖.๑ โรคมะเร็งที่พึ่งได้รับการวินิจฉัย่ยังไมได้รับการรักษาหรืออยูในระหวางการรักษา่หรืออยูระหวาง่่่การ
เฝูาติดตามการเกิดซ้า
๑๖.๒ โรคมะเร็งหรือภาวะใกล้เคียงอื่นๆ่ที่มีผลตอหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้านอารักขาบุคคลสาคัญ
๑๗. จิตเวช
๑๗.๑ ภาวะหรือโรคทางจิตเวชตางๆ่ที่มีผลตอหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้านอารักขาบุคคลสาคัญ
๑๗.๒ มีประวัติโรคทางจิตเวชหรือประวัติติดสารเสพติด
๑๘. สารเคมี การใช้ยาเสพติด และการใช้ยาประจา

48
๑๘.๑
๑๘.๒
๑๘.๓
๑๘.๔

ใช้กลุมยานอนหลับชนิด่Narcotic เป็นประจา
ใช้กลุมยานอนหลับชนิด่Sedative-hypnotics เป็นประจา
ใช้กลุมยาที่เกี่ยวกับการลดการแข็งตัวของเลือดเป็นประจา
ใช้กลุมยาลดความดันโลหิตประเภท่Beta-adrenergic blocking agents , High-dose diuretics หรือ่
Central active antihypertensive agents เป็นประจา
๑๘.๕ ใช้กลุมยาทางเดินหายใจ่ประเภท่ยาพนขยายหลอดลม่(Inhaled bronchodilators)่่่่ยาพนคอร์ติโคส
เตอรอยด์่(Inhaled corticosteroids)่ยาฉีดคอร์ติโคสเตอรอยด์่(Systemic corticosteroids)่ยาขยาย
หลอดลมชนิด่Theophylline หรือยา่Leukotriene receptor blockers/antagonists เป็นประจา
๑๘.๖ ใช้ยาคอร์ติโคสเตอรอยด์ปริมาณสูง่(High-dose corticosteroids) ตอเนื่องในโรคเรื้อรัง
๑๘.๙ ใช้ยา่Anabolic steroids เป็นประจา
๑๘.๑๐ มีประวัติสัมผัสสารเคมี่ใช้ยาเสพติด่หรือใช้ยาประจาตางๆ่ในระดับที่มีผลตอหลักความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานด้านอารักขาบุคคลสาคัญ
--------------------------------------------------------------------------------------------------

6. มาตรฐานสุขภาพของผู้ปฏิบัติการรบแบบจู่โจม และนักโดดร่มเพื่อการรบ
๑. ลักษณะทั่วไป
๑.๑่่่ต้องไมพบโรคที่ขัดกับพระราชบัญญัติรับราชการทหาร่มาตรฐานของกาลังพลกองทัพเรือ
๑.๒่ โรคหรือภาวะใด่ ๆ่ ที่เป็นเรื้อรัง่ หรือสามารถเป็นกลับซ้า่ ที่สงผลให้เกิดการไร้ความสามารถในการปฏิบัติ
หน้าที่่หรือมีแนวโน้มที่จะกาเริบภายใต้การสูรบ
๑.๓่ การใช้ยาใด่ๆ่ที่อาจสงผลตอจิตประสาท่หรือพฤติกรรม่หรือจากัดการออกแรงแบบพึ่งออกซิเจน่่่ถือวา
ขาดคุณสมบัติ่่รวมถึงการใช้ยาทางจิตเวชด้วยเหตุผลใดๆ่เชน่การเจ็บปุวย่(ไมเกรน่่การหยุดบุหรี่)
๒. หู คอ จมูก
๒.๑ ภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ่ (Sleep Apnea) ที่มีความผิดปรกติของการรับรู้่ หรืองวงนอนมาก่ ่ ่ ใน
เวลากลางวัน่่ถือวาขาดคุณสมบัติ
๒.๒่ กลุมอาการเวียนศีรษะบ้านหมุน่ (Vertigo) โรคของหูชั้นใน่ รวมถึงกลุมอาการ่ Meniere ที่สงผลตอการ
ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ่่ถือวาขาดคุณสมบัติ
๒.๓่ การเจ็บปุวยจาก่Motion Sickness ที่เป็นเรื้อรัง่หรือกลับซ้า่ถือวาขาดคุณสมบัติ
๒.๔่ รูหูภายนอกตีบตัน่เกินกวาร้อยละ่๒๕่่ถือวาขาดคุณสมบัติ
๒.๕่ ประวัติการผาตัดหูชั้นกลาง่ยกเว้นการทา่tympanoplasty
๒.๖ Tinnitus ที่เป็นข้างใดข้างหนึ่ง
๒.๗ ประวัติของการมีพยาธิสภาพของหูชั้นใน่รวมถึงแตไมจากัดเพียงแค่โรค่Meniere หรือ่Endo- lymphatic
hydrops
๒.๘่ การผาตัดกลองเสียง่หรือหลอดลม
๓. ฟัน
๓.๑่ ต้องได้รับผลการตรวจฟันเป็นกลุม่๑่หรือ่๒่
๓.๒่ ภาวะเรื้อรังที่ต้องได้รับการดูแลฟันบอยครั้ง
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๓.๓่ ต้องมีการใช้สิ่งเทียม่หรืออุปกรณ์่และหากสูญเสียไปจะสงผลทาให้ขาดน้า่หรือทุพโภชนาการ
๔. ตา
๔.๑่
๔.๒่
๔.๓่
๔.๔่
๔.๕่
๔.๖่

สายตาหากแก้ไขแล้ว่ต่ากวา่๒๐/๒๕่ของข้างใดข้างหนึ่ง
สายตาหากยังไมได้แก้ไข่ต่ากวา่๒๐/๒๐๐
ตาบอดสี
การมองเห็นในเวลากลางคืน่ไมเพียงพอ
การสูญเสียการมองเห็นในระยะลึกด้วยเหตุใดๆ
การผาตัดตา่ Photorefractive keratectomy (PRK), laser-associated in-situ keratomileusis
(LASIK) หรือการสวมใสคอนแท็คส์เลนส์ชนิดแข็ง่เพื่อ่Orthokeratology ภายในระยะเวลา่๓่เดือน่ถือวา
ขาดคุณสมบัติสาหรับการเข้ารับคัดเลือก่ หากประจาการได้รับการผาตัดแก้ไขสายตาไมน้อยกวา่ ๑่ เดือน่
และต้องได้รับแก้ไขสายตาตามมาตรฐานข้างต้น่และหายสนิทจากการผาตัด่และจาหนายจากจักษุแพทย์วา
สามารถทางานได้เป็นปรกติ
๔.๗่ การผาตัดเปลี่ยนเลนส์
๔.๘่ ต้อหิน
๔.๙่ การฝังวัสดุที่มีรูกลวงในดวงตา
๔.๑๐่การผาตัดตา่Radial keratotomy

๕. ระบบการหายใจ
ภาวะเรื้อรัง่ หรือกลับซ้า่ ที่สงผลถึงขีดความสามารถในการออกแรงแบบพึ่งออกซิเจนอยางหนักในสภาพ
อากาศที่ร้อนหรือหนาวมากและชื้น่ รวมถึงแตไมจากัดเพียง่ Pulmonary Fibrosis , Fibrous Pleuritis , การผาตัด
กลีบปอด่(Lobectomy) โรคเนื้องอก่หรือการติดเชื้อของปอด่เชน่การติดเชื้อราของปอด่ถือวา่ขาดคุณสมบัติ
๕.๑่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง่ หรือโรคปอดหดรัด่ โรค่ reactive airway หรือหอบหืดหลังอายุครบ่ ๑๒่ ปีบริบูรณ์่
หรือโรค่ Sarcoidosis ภาวะลมรั่วในชองหุ้มปอดชนิดเกิดเอง่ ถือวาขาดคุณสมบัติ่ หากเกิดจากอันตราย่
(Traumatic pneumothorax) ภายในระยะเวลา่๖่เดือน่หลังจากเอาทอระบาย่่่่่ชองอกออก่ถือวา
ขาดคุณสมบัติ่่หากเกินระยะเวลาดังกลาว่กอนกลับเข้าปฏิบัติงาน่หรือเข้าคัดเลือก่จะต้องมี่
๕.๑.๑ เอ็กซเรย์ปอดปกติ
๕.๑.๒ การทดสอบสมรรถภาพปอดปกติ
๕.๑.๒ มีผลการตรวจทางเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์ของปอดชนิดธรรมดาเป็นปกติ
๕.๑.๓ อายุรแพทย์โรคปอดประเมินแล้วเห็นเหมาะสมให้ปฏิบัติงานตอได้
๕.๒่ อยูในระหวางการรักษาการติดเชื้อวัณโรค่ถือวาขาดคุณสมบัติ
๕.๓ สาหรับผู้ปฏิบัติการรบแบบจูโจม่ที่หนวยงานกาหนดให้มีการปฏิบัติการใต้น้า่มีผลการตรวจสมรรถภาพ
ปอดด้วยเครื่องสไปโรเมตรีย์อยูในเกณฑ์ดังตอไปนี้่่
๕.๔.๑ คา่FEV1/FVC เกินกวาร้อยละ่๗๕่ของคาคาดคะเน่สาหรับผู้สมัครเข้าประจาการ่หรือ่่เกินกวา
ร้อยละ่๗๐่ในผู้ประจาการ
๕.๔.๒่ คา่FEV1่และ่FVC อยูระหวางร้อยละ่๘๐่และ่๑๒๐่ของคาคาดคะเน
๖. ระบบหัวใจและหลอดเลือด
ภาวะเรื้อรังหรือเป็นๆหายๆที่สงผลกระทบตอการออกกาลัง่ หรือทาให้หมดสภาพ่
คล้ายคลึง่ความผิดปกติด้านลางจาเป็นต้องเข้ากระบวนการผอนผัน
๖.๑ Cardiac dysrhythmia ที่มากกวาการเป็น่1st degree heart block

หรือเสี่ยงตอภาวะ
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๖.๒่
๖.๓่
๖.๔่
๖.๕่
๖.๖่
๖.๗่
๖.๘่
๖.๙่

โรคหลอดเลือดแดงแข็งของหัวใจที่ไมได้รับการรักษา
เยื้อหุ้มหัวใจอักเสบ่เรื้อรัง่หรือกลับซ้า
อาการหน้ามืดหมดสติ่(syncope) ที่ไมทราบเหตุ่หรือเป็นกลับซ้า
กล้ามเนื้อหัวใจได้รับบาดเจ็บ่หรือโต่(hypertrophy) จากสาเหตุใดๆ
การใช้ยาละลายลิ่มเลือดอยางตอเนื่อง
โรคของหลอดเลือดสวนปลาย่หรือมีอาการ่Intermittent claudication
หลอดเลือดอักเสบ่(Thrombophlebitis)
โรคความดันโลหิตสูงที่ต้องการยา่ ๓่ ชนิดขึ้นไป่ หรือมีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของอวัยวะที่เป็น
เปูาหมาย
๖.๑๐่ประวัติการผาตัดหัวใจใดๆ่นอกเหนือจากการผาตัดปิด่patent ductus arteriosus ในทารก
๗. ผิวหนัง
ภาวะเรื้อรังใด่ ๆ่ ที่จาเป็นต้องเข้ารับการรักษาทางการแพทย์บอยครั้ง่ ไมตอบสนองตอการรักษาทางยาทา
ภายนอก่ หรือทาให้เกิดผิวหนังไมสมบูรณ์หรือเปราะบาง่ หรือกระทบตอการใสอุปกรณ์ใด่ เสื้อผ้า่ หรือ่ ่ ่ ่ สีพรางทา่
หรือภาวะอื่นใดที่จะกาเริบด้วยแสงแดด
๘. กระเพาะอาหารและลาไส้
โรคของระบบทางเดินอาหารที่ทาให้เกิดภาวะทุพโภชนาการ่ หรือขาดสารน้า่ หรือทาให้เกิดอาการปวดท้อง
กลับซ้า่ไมวาจากสาเหตุใดๆ่หรือเป็นผลทาให้อาเจียนกลับซ้า่หรือเรื้อรัง่กลั้นอุจจาระไมอยู่หรือท้องผูก
๘.๑ โรค่ Inflammatory bowel โรคลาไส้แปรปรวน่ (irritable bowel syndrome) กลุมอาการผิดปรกติใน
การดูดซึมสารอาหาร
๘.๒่ นิ่วในระบบทางเดินน้าดี
๘.๓่ แผลของกระเพาะหรือลาไส้สวนต้น่ยกเว้น่ไมมีอาการ่หยุดยา่และไมจาเป็นต้องจากัดอาหารบางประเภท่
อยางน้อย่๒่เดือน
๘.๔่ ตับออนอักเสบเรื้อรัง่หรือกลับซ้า
๘.๕่ หลอดอาหารตีบตัน่ซึ่งจาเป็นต้องการขยายมากกวา่๑่ครั้ง
๘.๖่ ตับอักเสบเรื้อรังจากสาเหตุใดๆ
๙. ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซั่ม
ภาวะใด่ ๆ่ ที่ต้องการรับประทานยาอยางตอเนื่อง่ หรือปรับเปลี่ยนการรับประทานอาหาร่ ถือวา่ ่ ่ ่ ขาด
คุณสมบัติในการแรกเข้า่หากสามารถผอนผันในผู้ประจาการ
๙.๑่ ประวัติการเป็นโรคลมแพ้ร้อน่ (heat stroke) แม้เพียงครั้งเดียว่ ถือวาขาดคุณสมบัติแรกเข้า่ การเป็นกลับ
ซ้าถือวาขาดคุณสมบัติสาหรับผู้ประจาการ
๙.๒่ เบาหวานที่ต้องการอินซูลิน่หรือเกาท์่ที่ไมตอบสนองตอการรักษา่ถือวาขาดคุณสมบัติ
๙.๓่ ประวัติการใช้ยากินเสตียรอยด์อยางตอเนื่อง่ถือวาขาดคุณสมบัติ
๙.๔่ ประวัติเป็นนิ่วของระบบทางเดินปัสสาวะ่สองครั้ง่หรือครั้งเดียว่แตเป็นจากเหตุความผิดปรกติของเมตาบอ
ลิซั่มเรื้อรัง่ถือวาขาดคุณสมบัติสาหรับแรกเข้า่หากเป็นครั้งที่่๓่ถือวาขาดคุณสมบัติ่สาหรับประจาการ
๙.๕่ ภาวะน้าตาลในเลือดต่าที่มีอาการ่ ถือวาขาดคุณสมบัติสาหับการแรกเข้า่ สาหรับการกลับซ้า่ ่ ถือวาขาด
คุณสมบัติสาหรับประจาการ
๑๐. ระบบทางเดินปัสสาวะ
ปัสสาวะกลั้นไมอยู่ ภาวะไตวาย่ การติดเชื้อของทางเดินปัสสาวะกลับซ้า่ หรือปวดอัณฑะกลับซ้าหรือเรื้อรัง่
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ถือวาขาดคุณสมบัติ
๑๑. ระบบกระดูก และกล้ามเนื้อ
ภาวะเรื้อรังใด่ๆ่ที่จากัดตอการออกกาลังอยางหนัก่(เชน่ยกของหนัก่หรืออื่น่ๆ)่เป็นระยะเวลาตอเนื่อง
๑๑.๑่ จาเป็นต้องอาศัยการรับประทานยา่ อุปกรณ์เทียม่ หรือดาม่ หรืออุปกรณ์เสริมอื่นใดในการให้กลับมา
ทางานปรกติ่จาเป็นต้องได้รับการประเมินจากแพทย์
๑๑.๒่ การบาดเจ็บใด่ ๆ่ ที่สงผลตอการจากัดการทางาน่ ทั้งที่ได้รับยา่ และการผาตัด่ จาเป็นต้องได้รับการ
ประเมินจากแพทย์
๑๑.๓่ ภาวะใด่ๆ่ที่จาเป็นต้องหยุดปฏิบัติงานบอยครั้ง่หรือต้องปฏิบัติงานเบาเป็นระยะบอยครั้ง
๑๑.๔่ ปวดหลัง่ ไมวาจากสาเหตุใด่ ที่เป็นเรื้อรัง่ หรือทาให้หมดสภาพกลับซ้า่ หรือกาเริบจากการปฏิบัติงาน่
ต้องขอรับการผอนผัน
๑๑.๕่ อาการ่ radiculopathy ของตาแหนงใดๆ่ หรือเหตุหรือจากประวัติการผาตัดกระดูกสันหลัง่ ่ ถือวาขาด
คุณสมบัติสาหรับแรกเข้า่ ประจาการอาจไมขาดคุณสมบัติ่ หากไมมีอาการ่ และได้รับประเมินจาก
ศัลยแพทย์ทางกระดูก่หรือประสาทศัลยแพทย์่หลังจากการผาตัด่และได้รับความเห็นชอบจากแพทย์
๑๑.๖่ กล้ามเนื้อผิดปกติเรื้อรัง่ ทาให้เกิดอาการปวด่ กล้ามเนื้อฝุอ่ หรือออนแรง่ หรือได้รับการ่ amputation
บางสวน่หรือทั้งหมด่จาเป็นต้องขอผอนผัน
๑๑.๗่ สาหรับแรกเข้าหรือฝึก่กระดูกหัก่(รวมถึง่stress fracture) ภายในระยะเวลา่๓่เดือน่หรือ่่่การผาตัด
กระดูกหรือข้อ่ภายในระยะเวลา่๖่เดือน่ถือวาขาดคุณสมบัติ
๑๑.๘่ ภาวะใด่ ๆ่ ที่อาจทาให้สับสนกับการวินิจฉัยการบาดเจ็บจากการดาน้า่ จาเป็นต้องมีการบันทึกในบันทึก
ทางการแพทย์
๑๒. ระบบประสาท และจิตเวช
ภาวะเรื้อรังหรือกลับซ้าใด่ ๆ่ สงผลทาให้เกิดความผิดปรกติของกาลัง่ ระบบประสาทสัมผัส่ หรือระบบ
ประสาทอัตโนมัติ่ หรือความผิดปรกติของระบบสติสัมปชัญญะ่ ความฉลาด่ อารมณ์่ การตัดสินใจ่ การทดสอบเสมือน
จริง่ความดื้อรั้น่หรือการปรับตัว่อาจขาดคุณสมบัติ่และควรต้องได้รับการผอนผัน
๑๒.๑่ ไมเกรน่ (หรือกลุมอาการปวดศีรษะกลับซ้าอื่น)่ ที่ทาให้หมดสภาพบอยครั้ง่ หรือสัมพันธ์กับการ
เปลี่ยนแปลงของกาลัง่ ระบบประสาทสัมผัส่ ระบบประสาทอัตโนมัติ่ หรือการทางานของการรับรู้่ ถือวา
ขาดคุณสมบัติ
๑๒.๒่ โรคชัก่ หรือประวัติชัก่ นอกเหนือจากการชักจากไข้ครั้งเดียว่ สมัยวัยเด็ก่ ถือวาขาดคุณสมบัติ่ ่ ่ การชัก
จากพิษออกซิเจน่หรือพิษสารอื่นๆ่หรือเกิดทันทีหลังจากได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ่จาเป็นต้องได้รับการผอน
ผัน
๑๒.๓ เส้นประสาทสวนปลายผิดปกติ่ (peripheral neuropathy) จากโรคทั้งระบบ่ (systemic disease) ถือ
วาขาดคุณสมบัติ่ ความผิดปรกติอันเกิดจากการกดรัด่ (เชน่ carpal tunnel syndrome) หากทาการ
ผาตัดหายเป็นปรกติ่ ไมขาดคุณสมบัติ่ การมีตาแหนงที่ลดการรับประสาทสัมผัส่ ขนาดเล็ก่ แตไมได้เป็น
จากโรคทั้งระบบ่ไมขาดคุณสมบัติ่หากแตต้องได้รับการบันทึกอยางละเอียดในบันทึกทางการแพทย์
๑๒.๔่ ความผิดปกติของคาพูด่ (พูดตะกุกตะกัก่ พูดติดอาง่ เป็นต้น)่ ที่สงผลกระทบตอการสื่อสาร่ หรือประวัติ
การผาตัดที่เกี่ยวกับระบบประสาทสวนกลาง่ โรคของหลอดเลือดสมอง่ รวมถึง่ stroke อุบัติเหตุทาง
สมองชนิดทิ่มแทง่ transient ischemic attack และความผิดปรกติของหลอดเลือด่ ่ ่ ่ ถือวาขาด
คุณสมบัติ
๑๒.๕่ อุบัติเหตุทางศีรษะชนิดปิด่(closed head injury) ถือวาขาดคุณสมบัติ่หาก
๑๒.๕.๑่ มีการรั่วของน้าไขสันหลัง
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๑๒.๕.๒่ มีเลือดออกในกะโหลก
๑๒.๕.๓่ กะโหลกแตกยุบ่และการมีฉีกขาดของเยื่อหุ้มดูรา
๑๒.๖่ การสูญเสียความจาหลังอุบัติเหตุ่ (post traumatic amnesia) จากอุบัติเหตุทางศีรษะชนิดปิด่ ่ ถือวา
ขาดคุณสมบัติ่เป็นระยะเวลาดังตอไปนี้
๑๒.๖.๑่ การสูญเสียความจาเป็นเวลาน้อยกวา่๖๐่นาที่ ขาดคุณสมบัติเป็นเวลาอยางน้อย่่่่่่่่่่่่๑่
เดือน่ ่ มีการตรวจคลื่นแมเหล็กไฟฟูาของสมองปรกติ่ และตรวจรางกายปรกติโดยอายุรแพทย์
ระบบประสาท่และประสาทศัลยแพทย์่กอนเข้าปฏิบัติงาน
๑๒.๖.๒่ การสูญเสียความทรงจา่ เป็นระยะเวลา่ ๑่ - ๒๔่ ชั่วโมง่ ถือวาขาดคุณสมบัติถาวรสาหรับการ
แรกเข้า่สาหรับผู้ประจาการขาดคุณสมบัติเป็นระยะเวลา่๑่ปี่ หากผลการตรวจแมเหล็กไฟฟูา
ของสมอง่และการตรวจระบบประสาท่และการประเมินทาง่neuropsychological ปรกติ
๑๒.๖.๓่ การสูญเสียความทรงจา่ เป็นระยะเวลาเกินกวา่ ๒๔่ ชั่วโมง่ ถือวาขาดคุณสมบัติถาวร่ สาหรับ
แรกเข้า่สาหรับผู้ประจาการขาดคุณสมบัติเป็นระยะเวลา่๒่ปี่ หากผลการตรวจแมเหล็กไฟฟูา
ของสมอง่และการตรวจระบบประสาท่และการประเมินทาง่neuro- psychological ปรกติ
๑๒.๗่ การติดสุรา่ หรือการติดยาเสพติด่ ถือวาขาดคุณสมบัติในโอกาสแรก่ การผอนผันสามารถทาในกรณีหลัง
ได้รับการรักษาครบ่เป็นระยะเวลาอยางน้อย่๑่ปี่หากกลับซ้าถือวาขาดคุณสมบัติถาวร
๑๓. อื่น ๆ
๑๓.๑่ การรักษามะเร็ง่(ยกเว้นการผาตัดออกของมะเร็งผิวหนัง)่จะขาดคุณสมบัติเป็นระยะเวลา่่่่่่่่่๑่ปี่
และต้องได้รับการผอนผันจากแพทย์เวชศาสตร์ใต้น้า่การผอนผันอาจเร็วกวากาหนด่่่่่่่่่่่่หาก
ผู้บังคับบัญชาเห็นควร่เมื่อสภาพรางกายพร้อม
๑๓.๒่ ภูมิคุ้มกันบกพรองเรื้อรังจากสาเหตุใดๆ่ โลหิตจางเรื้อรัง่ หรือความผิดปรกติของฮีโมโกลบิน่ ่ ่ ่ ่ การ
ทางานของเกร็ดเลือด่และการแข็งตัวของเลือด่ถือวาขาดคุณสมบัติ
๑๓.๓่ อาการแพ้ตอสารในสิ่งแวดล้อม่ขาดความสามารถในการใสเครื่องมือ่เสื้อผ้า่หรือ่สีในการพรางตัว่หรือ
แพ้ตอยาที่ใช้สาหรับการชวยชีวิตฉุกเฉิน่ถือวาขาดคุณสมบัติทั้งหมด
๑๓.๔่ อาการปวดที่ไมทราบเหตุที่เป็นเรื้อรัง่หรือกลับซ้าที่มีอาการแสดงคล้ายโรคร้ายแรง่(เชน่ปวดท้อง่เจ็บ
หน้าอก่หรือปวดศีรษะ)่ถือวาขาดคุณสมบัติ
--------------------------------------------------------------------------------------------------

(4) สินทรัพย์
- กองทัพเรือมีอาคารสถานที่่เทคโนโลยี่และอุปกรณ์่ที่สาคัญอะไรบ้าง
กองทัพเรือ่มีเทคโนโลยี่อุปกรณ์่ และสิ่งอานวยความสะดวกที่สาคัญในการให้บริการและการปฏิบัติงาน ่
ตามตารางที่่P1-5่
ตารางที่ P1-5 เทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิง่ อานวยความสะดวกทีส
่ าคัญขององค์การ
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อุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวก
1. ระบบสารสนเทศสนับสนุนงานบริหารงานทั่วไป (Back กาลังทางเรือ่ประเภทตางๆ่ที่ใช้ในการให้บริการ่
จานวนรวม่274่ลา่
Office)
(Update ข้อมูลจาก ยก.ทร.) ประกอบด้วย
1.1 ด้านการบริหารจัดการ่่อาทิ่่ระบบสารบรรณ
1. เรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์่จานวน่1่ลา
อิเล็กทรอนิกส์่่ระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์่่ระบบ
2. เรือฟริเกต่จานวน่6่ลา
ประเมินผลรายบุคคล่ระบบติดตามการใช้จาย
3. เรือตรวจการณ์่ประเภทตางๆ่จานวน่80่
งบประมาณ่่ระบบตู้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์่่่ระบบ
หนังสือเวียน่และระบบจองห้องประชุม่่เป็นต้น่
ลา
1.2 ด้านข้อมูลบุคลากร่่่มีการจัดการกาลังพลด้วยระบบ
4. เรือปฏิบัติการสงครามทุนระเบิด่ประเภท
สนับสนุนข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการกาลังพล่
ตางๆ่จานวน่17่ลา
(HRRMIS) เพื่อใช้งานเกี่ยวกับประวัติการดารงตาแหนง่
5. เรือปฏิบัติการยกพลขึ้นบก่ประเภทตางๆ่
ประวัติการรับเงินเดือน่ประวัติการฝึกอบรม่ของ
จานวน่11่ลา
ข้าราชการ
6. เรือสงกาลังบารุง่ประเภทตางๆ่จานวน่8่
1.3 ด้านการจัดการพัสดุ มีการบริหารจัดการพัสดุด้วย
ลา
ระบบคงคลังอิเล็กทรอนิกส์่และระบบบริหารจัดการ
7. เรือลากจูง่ประเภทตางๆ่จานวน่6่ลา
น้ามันเชื้อเพลิง
8. เรือปฏิบัติการลาน้า่ประเภทตางๆ่จานวน่
129่ลา่่
9. เรือปฏิบัติการสงครามพิเศษ่จานวน่16่ลา
1.4 ด้านบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) เพื่อใช้ กาลังอากาศยาน่ประเภทตางๆ่ที่ใช้ในการให้บริการ่
ดาเนินการเกี่ยวกับ่การเงิน่งบประมาณ่การบัญชี่และ จานวนรวม่58่ลา ประกอบด้วย
1. เฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดาน้า่จานวน่6่ลา
พัสดุ่่เชน่บันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง่การเบิก
2. เครื่องบิน่และเฮลิคอปเตอร์่ลาเลียง่
จายเงินงบประมาณ่การกันเงินเบิกจายเหลื่อมปี่การ
ประเภทตางๆ่จานวน่23่ลา
โอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณ่สรุปผลการใช้จายเงิน่
3. เครื่องบิน่และเฮลิคอปเตอร์่ตอต้านเรือผิว
และการจัดทารายงานทางบัญชี ที่เชื่อมตอกับระบบ
การเงินการคลังภาครัฐ่(GFMIS)่ของรัฐบาล
น้า่ประเภทตางๆ่จานวน่8่ลา
4. เครื่องบินธุรการ่ประเภทตางๆ่จานวน่5่ลา
5. เครื่องบินลาดตระเวนประเภทตางๆ่จานวน่
16่ลา
กาลังทางบก่ประเภทตางๆ่ที่ใช้ในการให้บริการ่
1.5 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากร
กองทัพเรือ (ERP) เพื่อใช้ดาเนินการเกี่ยวกับ่การเงิน่ ประกอบด้วย
1. หนวยบัญชาการนาวิกโยธิน่ประกอบด้วย่3่
งบประมาณ่การบัญชี่และพัสดุ่่เชน่บันทึกข้อมูลการ
กรมทหารนาวิกโยธิน
จัดซื้อจัดจ้าง่การเบิกจายเงินงบประมาณ่การกันเงิน
2. หนวยบัญชาการตอสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง่
เบิกจายเหลื่อมปี่การโอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณ่
ประกอบด้วย่2่กรมตอสู้อากาศยาน่และ่1่
สรุปผลการใช้จายเงิน่และการจัดทารายงานทางบัญชี
โดยเชื่อมตอกับระบบการเงินการคลังภาครัฐ่(GFMIS)่
กรมรักษาฝั่ง
ของกองทัพเรือ
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2. ระบบสารสนเทศด้านความมั่นคง
2.1 ระบบการควบคุม บังคับบัญชา และสั่งการ (C3I)
เพื่อใช้ในการแสดงภาพสภานการณ์่ควบคุม่บังคับ
บัญชา่และสั่งการ่ระหวางศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ่
กับสวนกาลังรบ่และศูนย์ปฏิบัติการของทัพเรือภาค่
ในพื้นที่ตางๆ่
2.2 ระบบการประชุมทางไกล แบบ Video Tele
Conference เพื่อติดตอสื่อสาร่และสั่งการ่ใน
ลักษณะสองทิศทาง่ระหวางศูนย์ปฏิบัติการ
กองทัพเรือ่กับสวนกาลังรบ่และศูนย์ปฏิบัติการของ
ทัพเรือภาค่ในพื้นที่ตางๆ
2.3 ระบบสารสนเทศที่ใช้ช่วยในการปฏิบัติงานและ
วางแผนทางทหาร อื่นๆ อาทิ่ระบบงานขาว่ระบบ
รวบรวมขาวกรอง่ระบบแผนที่สถานการณ์และ
เหตุการณ์ขาว่ระบบ่RTM-MIS ระบบ่Tactical
Data Link ระบบ่Blueforce Tracking ระบบ
สารสนเทศด้านการสงกาลังบารุง่เป็นต้น
3. ด้านการป้องกันระบบ
่่่กองทัพเรือมีระบบเครือขายภายในกองทัพเรือ่(Internet)่
และระบบเครือขายของหนวยตางๆ่ในกองทัพเรือ่
(Intranet) โดยระบบดังกลาวในการติดตั้งระบบการรักษา
ความปลอดภัยปูองกันการบุกรุกโจมตีจากภายนอก่่อาทิ่่
Firewall โปรแกรมปูองกันไวรัส่่ระบบตรวจสอบ
สมรรถนะเครือขาย่อุปกรณ์่Proxy ่และอุปกรณ์จัดเก็บ่่
log ่เป็นต้น

อุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวก
ด้านสิ่งอานวยความสะดวกทั่วไป (เฉพาะที่
กองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน)
1. ห้องประชุม ของกรมในสวนบัญชาการ่จานวน่6่
หนวย่ๆ่ละ่2่ห้อง่
2. ห้องประชุมกองบัญชาการกองทัพเรือ่่่ความจุ่
120่คน่จานวน่1่ห้อง
3. อาคารจอดรถภายในอาคาร
4. ลานจอดรถภายนอกอาคาร บริเวณรอบอาคาร
กองบัญชาการกองทัพเรือ
5. ห้องรับประทานอาหาร
6. สถานที่รับรองผู้มาติดตอราชการ่ภายในอาคาร่
ชั้น่1
7. ศูนย์บริการสิทธิกาลังพล
8. ลิฟท์โดยสารภายในอาคาร
9. ร้านจาหนายกาแฟ
10. ระบบผานเข้า/ออกภายในอาคาร่ของข้าราชการ
11. ตู่้ ATM /ตู้ปรับบัญชี่/่ตู้ฝากเงิน่อัตโนมัติ
- รอรวบรวมข้อมูลจากหมวด่P ของ่นขต.ทร.และ
หนวยเฉพาะกิจ่ทร.่รวม่38่หนวย่ให้มีความ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

(5) กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ
–่กองทัพเรือดาเนินการภายใต้สภาพแวดล้อมด้านกฎหมาย่กฎระเบียบ่และข้อบังคับที่สาคัญอะไรบ้าง
กองทัพเรือ่ดาเนินการภายใต้กฎหมาย่กฎ่ระเบียบ่ข้อบังคับที่สาคัญ่่ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการหรือการ
ปฏิบัติงานของกองทัพเรือ่ตามตารางที่่P 1-5 ดังนี้
ตารางที่ P1 - 5 กฎหมายข้อบังคับทีส
่ าคัญ

กฎหมาย่กฎระเบียบ่ข้อบังคับ
1.่พระราชบัญญัติให้อานาจทหารเรือ

เนื้อหา สาระสาคัญของ
กฎหมาย่กฎระเบียบ่ข้อบังคับ
บุคคลผู้มีอานาจตาม่พ.ร.บ.ให้อานาจ

สวนราชการ
ที่เป็นผู้ออกหรือเจ้าของ
กฎหมาย
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ปราบปรามการกระทาความผิด
บางอยางทางทะเล่พ.ศ.2490่และ
แก้ไขเพิ่มเติม่พ.ศ.2534่ในความผิด
ตามกฎหมายต่าง ๆ จ่านวน 11 ฉบับ
ได้แก่
1.1่พระราชบัญญัติการสงออกไป
นอกและการนาเข้ามาใน
ราชอาณาจักรซึ่งสินค้า่พ.ศ.2522
1.2่กฎหมายวาด้วยแรตาม
พระราชบัญญัติแร่พ.ศ.2510

1.3 กฎหมายวาด้วยคนเข้าเมือง
ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง่พ.ศ.
2522

1.4่พระราชบัญญัติปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด่พ.ศ.2519
1.5่พระราชบัญญัติยาเสพติดให้
โทษ่พ.ศ.2522
1.6่พระราชกาหนดปูองกันการใช้
สารระเหย่พ.ศ.2518
1.7่พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์
ตอจิตและประสาท่พ.ศ.2518
1.8 พระราชบัญญัติมาตรการในการ
ปราบปรามผู้กระท่าความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติด พ.ศ.2535
1.9 พระราชกาหนดปูองกันการใช้

เนื้อหา สาระสาคัญของ
กฎหมาย่กฎระเบียบ่ข้อบังคับ
ทหารเรือปราบปรามการกระทาความผิด
บางอยางทางทะเล่พ.ศ.๒๔๙๐่แก้ไข
เพิ่มเติม่พ.ศ.๒๕๓๔่ได้แก่"เจ้าหน้าที่
ทหารเรือ"
เจ้าหน้าที่ทหารเรือจะมีอานาจปราบปราม
การกระทาผิดนี้ได้่ก็ตอเมื่อมีประกาศของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย์ประกาศ
ในการควบคุมการสงสินค้าออกไปนอก่
และการนาเข้ามาในราชอาณาจักร่ในเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งตามมาตรา่๕่เทานั้น
เจ้าหน้าที่ทหารเรือที่จะใช้อานาจ่ตาม
พระราชบัญญัติให้อานาจทหารเรือ
ปราบปรามการกระทาความผิดบางอยาง
ทางทะเล่พ.ศ.๒๔๙๐ ในกรณีที่มีการขน
ย้ายแรออกนอกราชอาณาจักร่หรือเข้า
มาในราชอาณาจักรโดยทางทะเล่หรือ
ทางลาน้าซึ่งติดตอกับตางประเทศหรือลา
น้า่ซึ่งออกไปสูทะเลได้โดยไมได้รับ
อนุญาตเทานั้น่
เจ้าหน้าที่ทหารเรือมีอานาจในการ
ปราบปรามคนตางด้าวที่เข้ามาหรือการ
นาคนตางด้าวเข้ามาในราชอาณาจักร
โดยเฉพาะทางทะเลหรือทางลาน้า่ซึ่ง
ติดตอกับตางประเทศหรือทางลาน้าซึ่ง
ออกทะเลได้เทานั้น่
1.่กรณีที่เมื่อมีการกระทา่หรือมีเหตุอัน
ควรสงสัยวามีการกระทาความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติด่ตามกฎหมายยาเสพติดแตละ
ฉบับ่่เพื่อนาออกไปนอกหรือเข้ามาใน
ราชอาณาจักรทางทะเล่ทางลาน้าซึ่ง
ติดตอกับตางประเทศ่่หรือทางลาน้าซึ่ง
ออกไปสูทะเลได้่่เจ้าหน้าที่ทหารเรือก็
สามารถเข้าตรวจค้น่่จับ่่ยึดเรือและ
ผู้กระทาผิด่ตลอดจนควบคุมตัวไว้ได้่
ตามที่พระราชบัญญัติให้อานาจทหารเรือ
ปราบปรามการกระทาความผิดบางอยาง
ทางทะเล่ฯ่ให้อานาจไว้

สวนราชการ
ที่เป็นผู้ออกหรือเจ้าของ
กฎหมาย

รัฐมนตรีวาการกระทรวง
พาณิชย์

รัฐมนตรีวาการกระทรวง
อุตสาหกรรม

ปลัดกระทรวงมหาดไทย่่

รัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุข
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สารระเหย่พ.ศ.2533

1.10 พระราชบัญญัติการประมง่
พ.ศ.2490
1.11 พระราชบัญญัติวาด้วยสิทธิ
การประมงในเขตการประมงไทย พ.ศ.
2482

เนื้อหา สาระสาคัญของ
กฎหมาย่กฎระเบียบ่ข้อบังคับ
2.่ในการปฏิบัติหน้าที่่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตร่ประจาตัว่เมื่อ
บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องร้องขอ่

พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจที่จะตรวจ่
และค้นเรือลาหนึ่งลาใดที่ใช้หรือมีเหตุอัน
ควรสงสัยวาได้ใช้ในการประมงโดย
ละเมิดตอพระราชบัญญัตินี้่และมีอานาจ
ยึดเครื่องมือที่ใช้ในการประมง่เอกสาร
และวัตถุอื่นใดอันพึงใช้เป็น
พยานหลักฐานในการกระทาผิดตอ
พระราชบัญญัตินี้่รวมทั้งสัตว์น้าที่พบอยู
ในเรืออันควรสงสัยวาได้จับในเขตการ
ประมงไทยด้วย่
2.่พระราชบัญญัติวาด้วยความผิด
1. "เจ้าหน้าที่ทหารเรือ" มีอานาจในการ
เกี่ยวกับสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล่ ปูองกัน่่และระงับการกระทาที่เป็นการ
พ.ศ.2530
กอวินาศกรรมตอสถานที่ผลิตปิโตรเลียมใน
ทะเล
2.่เจ้าหน้าที่ทหารเรือมีอานาจและหน้าที่
เชนเดียวกับพนักงานฝุายปกครอง่่หรือ
ตารวจชั้นผู้ใหญ่และพนักงานสอบสวน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา่่
3.่พระราชบัญญัติปูองกัน่และ
เจ้าหน้าที่ทหารเรือมีอานาจในการ
ปราบปรามการกระทาอันเป็นโจรสลัด่ ตรวจสอบเรือหรืออากาศยานที่มีเหตุอัน
พ.ศ.2534
ควรสงสัยวาจะมีหรือได้มีการกระทาอัน
เป็นโจรสลัด ตรวจค้นเรือหรืออากาศยาน
สืบสวนสอบสวนเบื้องต้นผู้ควบคุมเรือ
หรืออากาศยานและบุคคลในเรือหรือ
อากาศยาน่และมีอานาจในการควบคุม
ตัว่(ระยะเวลาไมเกิน่30่วัน)
4.่พระราชบัญญัติการเดินเรือใน
เจ้าหน้าที่ทหารเรือข้างต้น่มีอานาจตามที่
นานน้าไทย่พ.ศ.2456่แก้ไขเพิ่มเติม่ กาหนดไว้ในกฎหมายในการ
พ.ศ.2540
1. ยึดใบอนุญาตใช้เรือ่่
2. มีอานาจที่จะขึ้นไปและตรวจบนเรือ
กาปั่นเรือเล็กลาใด่ๆ่ได้ทุกลา่่่
3. สั่งห้ามใช้เรือ
4. สั่งงดใช้ประกาศนียบัตรหรือ

สวนราชการ
ที่เป็นผู้ออกหรือเจ้าของ
กฎหมาย

อธิบดีกรมประมง

รัฐมนตรีวาการกระทรวง
อุตสาหกรรม

อธิบดีกรมเจ้าทา่่
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เนื้อหา สาระสาคัญของ
กฎหมาย่กฎระเบียบ่ข้อบังคับ

สวนราชการ
ที่เป็นผู้ออกหรือเจ้าของ
กฎหมาย

ใบอนุญาตใช้เรือ่่่่
"นานน้าไทย" หมายความวา่บรรดา
นานน้าที่อยูภายใต้อานาจอธิปไตยของ
ราชอาณาจักรไทย่หมายความรวมถึง่
นานน้าที่อยูในเขตตอเนื่องของ
ราชอาณาจักรไทยด้วย่่ซึ่งครอบคลุม
ความผิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและ
สาธารณสุขไว้่แตอยางไรก็ตามความผิด
ตามมาตราที่ขยายอานาจรัฐในเขต
ตอเนื่องดังกลาว่ไมได้มอบอานาจให้
เจ้าหน้าที่ทหารเรือมีอานาจ่เจ้าหน้าที่
ทหารเรือจึงไมมีอานาจตามบทมาตรา
ดังกลาว
5.่พระราชบัญญัติเรือไทย่พ.ศ.2481 ให้นายทหารชั้นสัญญาบัตรผู้ทาหน้าที่่
ผู้บังคับบัญชาปูอม ผู้บังคับการเรือ่หรือผู้
บังคับการกองทหารแหงราชนาวี่เป็น
พนักงานฝุายปกครอง หรือตารวจชั้น
ผู้ใหญ่มีอานาจจับกุมและค้นตาม่มาตรา่78่ อธิบดีกรมเจ้าทา
และมาตรา่92่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา่เกี่ยวกับการกระทาความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้่หรือความผิดที่มีโทษทาง
อาญาที่เกิดขึ้นในเรือไทย
6.่พระราชบัญญัติศุลกากร่พ.ศ.2469่ ให้นายทหารเรือชั้นสัญญาบัตร
แก้ไขเพิ่มเติม่พ.ศ.2540
ประจาการตาแหนง
ผู้บังคับการ
กองเรือ่ผู้บังคับหมวดเรือ ผู้บังคับหมูเรือ่
ผู้บังคับการเรือ่ผู้ควบคุมเรือ่หรือ
นายทหารเรือชั้นสัญญาบัตรผู้ทาการแทน
ตาแหนงดังกลาวตลอดจนนายทหารเรือ
อธิบดีกรมศุลกากร
ชั้นสัญญาบัตรประจาการในกองเรือ่
หมวดเรือ่หมูเรือและเรือ่ในขณะที่ออก
ปฏิบัติหน้าที่ราชการกับเรือของ
กองทัพเรือในตาแหนง่หรือที่เกี่ยวเนื่อง
กับตาแหนงดังกลาวข้างต้น่เป็นพนักงาน
ศุลกากร
7.่พระราชบัญญัติการประมง่พ.ศ.
ให้่ผู้บังคับการเรือหลวงแหงราชนาวี่ผู้
2490่
ควบคุมเรือหลวงแหงราชนาวี่และ
อธิบดีกรมประมง
ผู้บังคับบัญชาหนวยทหารแหงราชนาวี่
กองทัพเรือ่ภายในที่จับสัตว์น้าทุกแหง่
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8.่พระราชบัญญัติวาด้วยสิทธิการ
ประมงในเขตการประมงไทย่พ.ศ.
2482่(แก้ไขเพิ่มเติม่พ.ศ.2539)

9.่พระราชบัญญัติจัดหางานและ
คุ้มครองคนหางาน่พ.ศ.2528

10.่พระราชบัญญัติการทางานของคน
ตางด้าว่พ.ศ.2551

เนื้อหา สาระสาคัญของ
กฎหมาย่กฎระเบียบ่ข้อบังคับ

สวนราชการ
ที่เป็นผู้ออกหรือเจ้าของ
กฎหมาย

เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจหน้าที่
ปฏิบัติการ่ตามมาตรา่56, 57่และ 59่
แหงพระราชบัญญัติการประมง่พ.ศ.2490่
ภายในเขตที่กาหนด ประกอบด้วย
1. อานาจในการเข้าไปในที่จับสัตว์น้า
หรือขึ้นไปตรวจเรือทาการประมง
2. อานาจในการจับกุมผู้กระทาความผิด
3. อานาจทาการรื้อถอน่ทาลาย่หรือยึด
เครื่องมือ
ให้ผู้บังคับการเรือ่หรือผู้บังคับบัญชา
หนวยทหารแหงราชนาวี่เป็น่"พนักงาน
เจ้าหน้าที่" มีอานาจในการ
อธิบดีกรมประมง
1. อานาจตรวจและค้นเรือยึด
เครื่องมือหรือวัตถุพยาน
2. อานาจจับและยึด่พวงเรือและ
อานาจทาการสอบสวน
ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรสังกัด
กองทัพเรือ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในเขต
พื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครอง
คนหางาน พ.ศ. 2528โดยมีอานาจในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ่ดังนี้่
รัฐมนตรีวาการกระทรวง
1. อานาจในการระงับการเดินทางออก
แรงงาน
นอกราชอาณาจักร
2. อานาจที่จะเข้าไปในสถานที่จัดหางาน่
ยึดหรืออายัดเอกสารหลักฐาน่เรียก
หรือสั่งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้
ข้อเท็จจริงหรือสงเอกสารหลักฐาน
ให้ข้าราชการชั้นสัญญาบัตรสังกัด
กองทัพเรือเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ่โดยมีอานาจในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ่ดังนี้
1. มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคล
ใดมาชี้แจงข้อเท็จจริงรวมทั้งให้สงเอกสาร
หรือหลักฐาน่
2.่เข้าไปในสถานที่ใดในระหวาง
เวลาที่มีหรือเชื่อได้วามีการทางานในกรณี
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11.่พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน่
พ.ศ.2541
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ที่มีเหตุอันควรสงสัยวามีคนตางด้าว
ทางานโดยไมชอบด้วยกฎหมายเพื่อ
ตรวจสอบให้การเป็นไปตาม
พระราชบัญญัตินี้่โดยต้องมีหมายของ
ศาล เว้นแตเป็นการเข้าไปในระหวางพระ
อาทิตย์ขึ้นถึงเวลาพระอาทิตย์ตก่ในการ
นี้ ให้มีอานาจสอบถามข้อเท็จจริงหรือ
เรียกเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ จาก
บุคคลที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องกับ
สถานที่ดังกลาวได้่
3.่การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้่พนักงาน
เจ้าหน้าที่มีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา่เมื่อพบคนตาง
ด้าวผู้ใดทางานโดยไมได้รับใบอนุญาตอัน
เป็นการฝุาฝืนพระราชบัญญัตินี้่มีอานาจ
สั่งให้คนตางด้าวไปรายงานตัวยังสถานี
ตารวจพร้อมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ หาก
คนตางด้าวไมยินยอมหรือจะหลบหนี ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจจับคนตาง
ด้าวนั้นโดยไมต้องมีหมายจับและให้นาตัว
ผู้ถูกจับไปยังที่ทาการของพนักงาน
สอบสวนโดยทันที่
4.่เจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติ
นี้่ต้องมีบัตรประจาตัวตามแบบที่
รัฐมนตรีกาหนด่และในการปฏิบัติหน้าที่
พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตร
ประจาตัวตอบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง่
ให้ข้าราชการทหาร่สังกัดกองทัพเรือ่ซึ่งมี
ยศตั้งแตนายเรือตรีหรือเทียบเทานายเรือ
ตรีขึ้นไป่เป็นพนักงานตรวจแรงงานในเขต
พื้นที่รับผิดชอบทางทะเล่มีอานาจในการ
เข้าไปในสถานประกอบกิจการหรือ
สานักงานของนายจ้าง และสถานที่ทางาน
ของลูกจ้างในเวลาทาการ เพื่อตรวจสภาพ
การทางานของลูกจ้างและสภาพการจ้าง
สอบถามข้อเท็จจริง ถายภาพ ถายสาเนา
เอกสารที่เกี่ยวกับการจ้าง การจายคาจ้าง

สวนราชการ
ที่เป็นผู้ออกหรือเจ้าของ
กฎหมาย

รัฐมนตรีวาการกระทรวง
แรงงาน

รัฐมนตรีวาการกระทรวง
แรงงาน
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คาลวงเวลา คาทางานในวันหยุด คา
ลวงเวลาในวันหยุด และทะเบียนลูกจ้าง
เก็บตัวอยางวัสดุหรือผลิตภัณฑ์เพื่อ
วิเคราะห์เกี่ยวกับความปลอดภัยในการ
ทางาน และกระทาการอยางอื่นเพื่อให้ได้
ข้อเท็จจริงในอันที่จะปฏิบัติการให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัตินี้
ให้ข้าราชการทหารสังกัดกองทัพเรือ่ซึ่งมี
ยศตั้งแตนายเรือตรีหรือเทียบเทานายเรือ
ตรีขึ้นไป่เป็นเจ้าพนักงานตรวจแรงงานใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบทางทะเล มีอานาจใน
การ
(1) เข้าไปในสถานประกอบการ หรือ
สานักงานของนายจ้าง สถานที่ทางาน
ของลูกจ้าง ในเวลากลางวันระหวางพระ
อาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก หรือใน
เวลาทาการ เพื่อตรวจสอบหรือสอบถาม
ข้อเท็จจริง่ตรวจสอบทรัพย์สินหรือ
เอกสารหลักฐานอื่น ถายภาพ ถายสาเนา
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจ้าง การจาย
คาจ้าง ทะเบียนลูกจ้าง การจายเงิน
สมทบ และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
รัฐมนตรีวาการกระทรวง
นาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไป
แรงงาน
ตรวจสอบหรือกระทาการอยางอื่นตาม
สมควรเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงในอันที่จะ
ปฏิบัติการ่ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
(2) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคล
ที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคาหรือให้สงเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้องหรือสิ่งอื่นที่จาเป็นมา
เพื่อประกอบการพิจารณา
(3) ยึด อายัด หรือขายทอดตลาด
ทรัพย์สินตามคาสั่งของเลขาธิการ่ตาม
มาตรา่47
- ในการปฏิบัติการตามหน้าที่่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ต้อง่แสดงบัตรประจาตัวเมื่อ
บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องร้องขอ่โดยบัตร
ประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไป
ตามแบบที่รัฐมนตรี่ประกาศกาหนด่
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(มาตรา่59)่และในการปฏิบัติหน้าที่ของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้่
พนักงานเจ้าหน้าที่มีฐานะเป็นเจ้า
พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา่
13.่พระราชบัญญัติความปลอดภัย่อา ให้ข้าราชการทหารสังกัดกองทัพเรือ่ซึ่งมี
ชีวอนามัย่และสภาพแวดล้อมในการ ยศตั้งแตนายเรือตรีขึ้นไป่เป็นพนักงาน
ทางาน่พ.ศ.2554
ตรวจความปลอดภัยในเขตพื้นที่
รับผิดชอบทางทะเล่โดยการปฏิบัติ
หน้าที่เจ้าหน้าที่ทหารเรือมีอานาจหน้าที่
เฉพาะตามที่กาหนดในคาสั่งฯ่ดังนี้
(1) เข้าไปในสถานประกอบกิจการ
หรือส่านักงานของนายจ้างในเวลาท่าการ
หรื อ เมื่ อ เกิ ด อุ บั ติ ภั ย (สถานประกอบ
กิจการ หมายความว่า หน่วยงานแต่ละ
แห่งของนายจ้างที่มีลูกจ้างท่างาน ซึ่งใน
พื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบทางทะเล หมายความ
รวมถึงเรือที่มีลูกจ้างท่างานอยู่)
(2)่ตรวจสอบหรือบันทึกภาพและ
เสียงเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทางาน
ที่ เกี่ ยวกั บความปลอดภั ย่อาชี วอนามั ย่
และสภาพแวดล้อมในการทางาน่
รัฐมนตรีวาการกระทรวง
(3) ใช้เครื่องมือในการตรวจวัดหรือ แรงงาน
ตรวจสอบเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ใน
สถานประกอบกิจการ
(4) เก็บตัวอย่างของวัสดุหรือ
ผลิตภัณฑ์ใดๆ มาเพื่อการวิเคราะห์
เกี่ยวกับความปลอดภัย
(5) สอบถามข้อเท็จจริง หรือ
สอบสวนเรื่องใดๆ ภายในขอบเขตอ่านาจ
และเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง
รวมทั้งตรวจสอบหรือให้ส่งเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้องและเสนอแนะ
มาตรการป้องกันอันตรายต่ออธิบดีหรือผู้
ซึ่งอธิบดีมอบหมายโดยเร็ว
ในการปฏิ บัติ ห น้ าที่ ของพนัก งาน
ตรวจความปลอดภัยตามค่าสั่งกระทรวง
แรงงานฯ ดังกล่าวจะต้องจัดท่าแผนก่อน
การเข้าตรวจความปลอดภัยก่อนการเข้า
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ตรวจสถานประกอบกิจ การโดยแจ้งต่ อ
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
หรื อผู้ ซึ่งอธิบดีมอบหมาย่รวมทั้งสรุปผล
การตรวจรายงานตออธิบดีทุก่6่เดือน
อนึ่ง ในการปฏิบัติตามหน้าที่
พนักงานตรวจความปลอดภัยต้องแสดง
บัตรประจ่าตัวเมื่อผู้ที่เกี่ยวข้องร้องขอ
บัตรประจ่าตัวพนักงานตรวจความ
ปลอดภัย ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรี
ประกาศก่าหนด
14.่พระราชบัญญัติปุาไม้่พ.ศ.2484
ให้ข้าราชการทหารในสังกัด่กองทัพเรือที่
ดารงตาแหนง่ผู้บังคับการเรือ่ผู้ควบคุม
เรือ่และผู้บังคับหนวยทหารเรือตามที่
กองทัพเรือจะกาหนดเป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติปุาไม้่พ.ศ.่
2484่มีอานาจหน้าที่ในการปูองกัน่
จับกุม่ปราบปรามผู้กระทาผิด่และยึด
ของกลางตามกฎหมายดังกลาวภายใน
เขตท้องที่รับผิดชอบ
15.่พระราชบัญญัติปุาสงวนแหงชาติ่ ให้ข้าราชการทหารในสังกัด่กองทัพเรือที่
พ.ศ.่2507
ดารงตาแหนง่ผู้บังคับการเรือ่ผู้ควบคุม
เรือ่และผู้บังคับหนวยทหารเรือตามที่
กองทัพเรือจะกาหนดเป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติปุาสงวน
แหงชาติ่พ.ศ.2507่มีอานาจหน้าที่ในการ
ปูองกัน่จับกุม่ปราบปรามผู้กระทาผิด่
และยึดของกลางตามกฎหมายดังกลาว
ภายในเขตท้องที่รับผิดชอบ
16.่พระราชบัญญัติเลื่อยโซยนต์่พ.ศ. ให้ข้าราชการทหารในสังกัด่กองทัพเรือที่
2545
ดารงตาแหนงผู้บังคับการเรือ่ผู้ควบคุมเรือ่
และผู้บังคับหนวยทหารเรือตามที่
กองทัพเรือจะกาหนดเป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซยนต์่
พ.ศ.2545่มีอานาจหน้าที่ในการปูองกัน่
จับกุม่ปราบปรามผู้กระทาผิด่และยึดของ
กลางตามกฎหมายดังกลาวภายในเขต
ท้องที่รับผิดชอบ
17.่พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง ให้ข้าราชการทหารในสังกัด่กองทัพเรือที่

สวนราชการ
ที่เป็นผู้ออกหรือเจ้าของ
กฎหมาย

รัฐมนตรีวาการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

รัฐมนตรีวาการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

รัฐมนตรีวาการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

รัฐมนตรีวาการกระทรวง
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สัตว์ปุา่พ.ศ.2535

18.่พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ่
พ.ศ.2504

19.่พระราชบัญญัติโบราณสถาน่
โบราณวัตถุ่ศิลปวัตถุ่และพิพิธภัณฑ์
สถานแหงชาติ่พ.ศ.2504่(แก้ไข
เพิ่มเติม่พ.ศ.2534)

เนื้อหา สาระสาคัญของ
กฎหมาย่กฎระเบียบ่ข้อบังคับ
ดารงตาแหนง่ผู้บังคับการเรือ่ผู้ควบคุม
เรือ่และผู้บังคับหนวยทหารเรือเป็น
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ปุา่พ.ศ.2535่มี
อานาจหน้าที่ในการ่จับกุม่ปราบปราม
ผู้กระทาความผิด่ตามพระราชบัญญัติ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ปุา่พ.ศ.2535
ภายในเขตท้องที่รับผิดชอบ่
ให้ข้าราชการทหารในสังกัด่กองทัพเรือที่
ดารงตาแหนง่ผู้บังคับการเรือ่ผู้ควบคุม
เรือ่และผู้บังคับหนวยทหารเรือเป็น
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
อุทยานแหงชาติ่พ.ศ.2504่มีอานาจหน้าที่
ในการ่จับกุม่ปราบปรามผู้กระทา
ความผิด่ตามพระราชบัญญัติอุทยาน
แหงชาติ่พ.ศ.2504่่ภายในเขตท้องที่
รับผิดชอบ่
1.่ให้ข้าราชการสังกัดกองทัพเรือ่
กระทรวงกลาโหม่ตาแหนงผู้บังคับการ
เรือ่ผู้ควบคุมเรือ่ผู้บังคับหนวยเรือตามที่
กองทัพเรือกาหนด่เป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่มีอานาจตามมาตรา่10่ทวิ
มาตรา่21่และมาตรา่21่ทวิ่แหง
พระราชบัญญัติโบราณสถาน่โบราณวัตถุ่
ศิลปวัตถุ่และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ่
พ.ศ.2504่ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติโบราณสถาน่โบราณวัตถุ่
ศิลปวัตถุ่และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
(ฉบับที๒่ )่พ.ศ.2535
2.่ในการปฏิบัติหน้าที่ อธิบดีหรือผู้ซึ่ง
อธิบดีมอบหมายหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
แล้วแตกรณี ต้องแสดงบัตรประจาตัวตอ
เจ้าของ ผู้ครอบครองผู้รับใบอนุญาตหรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้องในสถานที่ที่ทาการตรวจสอบ
ตามมาตรา 14 ทวิ หรือมาตรา 21 และ
ให้เจ้าของผู้ครอบครอง ผู้รับใบอนุญาต
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องดังกลาวอานวยความ
สะดวกตามสมควร

สวนราชการ
ที่เป็นผู้ออกหรือเจ้าของ
กฎหมาย
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

รัฐมนตรีวาการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

รัฐมนตรีวาการกระทรวง
วัฒนธรรม
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กฎหมาย่กฎระเบียบ่ข้อบังคับ
20.่พระราชกาหนดควบคุมสินค้าตาม
ชายแดน่พ.ศ.2524

21่กฎอัยการศึก่พ.ศ.2457

เนื้อหา สาระสาคัญของ
กฎหมาย่กฎระเบียบ่ข้อบังคับ
ในกรณีที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหมแตงตั้งนายทหารยศ
ตั้งแตพลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรีขึ้น
ไป หรือผู้วาราชการจังหวัด เป็น
ผู้อานวยการแล้ว่ตามมาตรา 10
กาหนดให้ผู้อานวยการมีอานาจแตงตั้ง
นายทหารสัญญาบัตรซึ่งมียศตั้งแตร้อยตรี
เรือตรี เรืออากาศตรีขึ้นไป หรือ
ข้าราชการตารวจยศตั้งแตร้อยตารวจตรี
ขึ้นไป หรือข้าราชการตั้งแตระดับ 3 ขึ้น
ไป เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามความ
จาเป็น
เจ้าหน้าที่ฝุายทหารมีอานาจในการ
1.่ตรวจค้น
2.่เกณฑ์
3. ห้าม่
4.่ยึดบรรดาสิ่งถูกค้น่เกณฑ์่ห้าม่
5.่เข้าพักอาศัยในที่อาศัยใดๆ่
6.่ทาลายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่่
7.่ขับไลบุคคลผู้หนึ่งผู้ใดซึ่งไมมีภูมิลาเนา
อาศัยเป็นหลักฐาน หรือเป็นผู้มาอาศัยใน
ตาบลนั้นชั่วคราวได้่
8.่กักตัวบุคคลไว้ได้ ทั้งนี้่เพื่อการ
สอบถาม หรือตามความจาเป็นของทาง
ราชการทหารได้่โดยมีระยะเวลากักได้ไม
เกิน 7 วัน

- ควรเพิ่มเติม กฎหมายทะเล ด้วยหรือไม่
- ตรวจสอบความครบถ้วน/ถูกต้อง กับ สธน.ทร./ศปก.ทร.
ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์การ
(6) โครงสร้างองค์การ
–่โครงสร้างและระบบการกากับดูแลของกองทัพเรือมีลักษณะอยางไร

สวนราชการ
ที่เป็นผู้ออกหรือเจ้าของ
กฎหมาย

รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหม

รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหม
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่กองทัพเรือเป็นหนวยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงกลาโหม มีผู้บัญชาการทหารเรือเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด่ มี
ปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นผู้กากับดูแลในระดับสูงสุดในการดาเนินงานตามสายงานราชการปกติ่
นอกจากนี้ยังมี
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ่ (สานักงาน่ ก.พ.ร.) คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ่ (คตป.กห.) ่
สานักงานการตรวจเงินแผนดิน (ส.ต.ง.)่ และ่ สานักพัฒนาระบบราชการ่ กระทรวงกลาโหม่ (สพร.กห.)่ ่ เป็นผู้ตรวจสอบการ

ดาเนินงานจากภายนอก่่โดยมีโครงสร้างองค์การและวิธีการกากับดูแลตนเองที่ดี ตามรูปที่่่่P1-4
รูปที่ P1-6 ผังโครงสร้างองค์การและวิธก
ี ารกากับดูแลตนเองทีด
่ ี
คณะกรรมการต่างๆ จัดตั้งภายใน
1. คณะกรรมการนโยบายกองทัพเรือ
2.่คณะกรรมการพิจารณาโครงการ
กองทัพเรือ
3.่คณะกรรมการสวัสดิการกองทัพเรือ
4.่ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
กองทัพเรือ
5.่คณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหาร
กองประจาการ่กองทัพเรือ
ฯลฯ

ปลัดกระทรวงกลาโหม
ผู้บัญชาการทหารเรือ
รองผู้บัญชาการทหารเรือ
ผู้ชวยผู้บัญชาการทหารเรือ

รองเสนาธิการทหารเรือ
ด้านกาลังพล

เสนาธิการทหารเรือ
รองเสนาธิการทหารเรือ
ด้านการขาว

รองเสนาธิการทหารเรือ
ด้านสงกาลังบารุง

ส่วนบัญชาการ (14) 

การตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก
1. สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ่(สานักงาน่ก.พ.ร.)
2. คณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ่(คตป.กห.)
3. สานักงานการตรวจเงินแผนดิน
่(ส.ต.ง.)
4.่สานักพัฒนาระบบราชการ่่
กระทรวงกลาโหม่(สพร.กห.)
กระทรวงกลาโหม่(สพร.กห.)
รองเสนาธิการทหารเรือ
ด้านยุทธการ่

รองเสนาธิการทหารเรือ
ด้านกิจการพลเรือน่

ส่วนกาลังรบ (9) 

ส่วนยุทธบริการ (10) 

1. สานักงานเลขานุ การ
กองทัพเรือ

8. กรมสารบรรณ
ทหารเรือ

1. กองเรือยุทธการ

7. ฐานทัพเรือสัตหีบ

5. กรมอู่ทหารเรือ

2. กรมกาลังพล
ทหารเรือ
3. กรมยุทธการทหารเรือ

9. กรมข่าวทหารเรือ

2. ทัพเรือภาคที่ 1

8. ฐานทัพเรือกรุงเทพ

6. กรมอิเล็กทรอนิกส์
ทหารเรือ

10. กรมส่งกาลังบารุงทหารเรือ

3. ทัพเรือภาคที่ 2

9. กรมสารวัตร
ทหารเรือ
1. กรมการขนส่ง
ทหารเรือ

7. กรมช่างโยธา
ทหารเรือ

4. กรมการสือ่ สารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทหารเรือ

กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ
12. กรมการเงินทหารเรือ

5. สานักงานปลัดบัญชีทหารเรือ
6. กรมจเรทหารเรือ
7. สานักงานจัดหา
ยุทโธปกรณ์ทหารเรือ

13. สานักงานตรวจสอบ
ภายในทหารเรือ

14. สานักงานพระธรรมนู ญ
ทหารเรือ

ส่วนการศึกษาและวิจัย (3) 
1. กรมยุทธศึกษา
ทหารเรือ

4. ทัพเรือภาคที่ 3

2. โรงเรียนนายเรือ

5. หน่วยบัญชาการ
ต่อสูอ้ ากาศยานและ
รักษาฝัง่
6. หน่วยบัญชาการ
นาวิกโยธิน
3. สานักงานวิจัยและ
พัฒนาการทางทหาร
ทหารเรือ

8. กรมสรรพาวุธ
ทหารเรือ

2. กรมอุทกศาสตร์
3. กรมสวัสดิการ
ทหารเรือ
4. กรมวิทยาศาสตร์
ทหารเรือ

9. กรมพลาธิการ
ทหารเรือ
10. กรมแพทย์
ทหารเรือ
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หมายเหตุ :่ 1.่การมอบอานาจสั่งการและทาการแทนในนามผู้บัญชาการทหารเรือ่เป็นไปตามคาสั่งกองทัพเรือ่
ที่่่299/2557่ลงวันที่่13่ตุลาคม่2557
2.  หมายถึง่หนวยงานที่เป็นการแบงสวนราชการภายในกองทัพเรือ ออกเป็น่5่สวน่ได้แก่่่
สวนบัญชาการ่สวนกาลังรบ่สวนยุทธบริการ่สวนการศึกษา่และสวนกิจการพิเศษ
่
วิธีการจัดการที่แสดงถึงการกากับดูแลตนเองที่ดีของกองทัพเรือ
1. ด้านการติดตามผลการปฏิบัติงาน
1. กองทัพเรือกาหนดให้กรมจเรทหารเรือ เป็นหนวยงานที่เป็นผู้ตรวจด้านผลการปฏิบัติงานโดยทั่วไป่ เกี่ยวกับ
ความสาเร็จในการปฏิบัติงานของหนวยขึ้นตรงกองทัพเรือ่ ในนามของผู้บัญชาการทหารเรือ่ รวมทั้งตรวจสอบหาปัญหา่
อุปสรรค่ ข้อขัดข้องของหนวยที่จะทาให้การปฏิบัติงานของกองทัพเรือไมเป็นไปตามเปูาหมายที่กาหนด่ โดยจัดทาเป็น
แผนการตรวจของกรมจเรทหารเรือประจาปี่และรายงานผลการดาเนินงานให้ผู้บัญชาการทหารเรือได้รับทราบปีละ่1่ครั้ง่
2.่ กองทัพเรือกาหนดให้สานักงานตรวจสอบภายในทหารเรือ ทาหน้าที่เป็นผู้ตรวจความถูกต้องของการ
ปฏิบัติงานด้านการงบประมาณการเงินและการบัญชี่ ตลอดจนการพัสดุและทรัพย์สิน่ของหนวยตางๆ่ในกองทัพเรือ่ใน
นามของผู้บัญชาการทหารเรือ่ โดยจัดทาเป็นแผนการตรวจของสานักงานตรวจสอบภายในทหารเรือประจาปี่ เสนอผลการ
ตรวจให้ผู้บัญชาการทหารเรือได้รับทราบข้อผิดพลาดด้านงบประมาณ่ การเงินและการบัญชีการพัสดุและทรัพย์สินที่อาจ
ตรวจพบด้วย
2. ด้านการเงินและการปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ
กองทัพเรือจัดให้มีศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพเรือ่ ทาหน้าที่ในการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบของกองทัพเรือ่ โดยกาหนดให้มีแผนการปูองกันและปราบปรามการทุจริต่ กองทัพเรือไว้เป็นการ
เฉพาะ่โดยลาสุดผู้บัญชาการทหารเรือได้อนุมัติแผนการปูองกันและปราบปรามการทุจริต่กองทัพเรือ่เมื่อ่27่พ.ย.56่
โดยสั่งการให้การรายงานผลการดาเนินการตามแผนฯ่ให้รายงานตามตัวชี้วัด่และเปูาหมายที่กาหนดไว้
(เอกสารอ้างอิง่บันทึกฯ่ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด่กองทัพเรือ่ที่่กห่0551/122่ลง่22่พ.ย.56)่
3. ด้านการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กองทัพเรือได้มีการจัดวางระบบควบคุมภายในของกองทัพเรือ่ ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาด้วย
การกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน่ พ.ศ.2544่ ประกอบด้วยการควบคุมภายในด้านตางๆ่ 10่ ด้านประกอบด้วย่
1)่ด้านการเงินและการบัญชี่ ่2)่ด้านการพัสดุและทรัพย์สิน่3)่ด้านงบประมาณ่4)่ด้านงานยุทธการ่5)่ด้านการสง
กาลังบารุง่ 6)่ ด้านกาลังพล่ 7)่ ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ่ 8)่ ด้านการสื่อสาร่ 9)่ ด้านการ
ขาว่และ่10)่ด้านกิจการพลเรือน่เพื่อกากับดูแลให้การปฏิบัติงานด้านตางๆ่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้่ และ
ให้หนวยขึ้นตรงกองทัพเรือนาไปจัดวางระบบควบคุมภายใน่ในระดับสวนงานยอยในด้านที่เกี่ยวข้อง่และหนวยขึ้นตรง
กองทัพเรือ่ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการควบคุมภายในจัดทาเป็นแผนปรับปรุงการควบคุมภายในเป็นประจาทุกปี่ มี
การรายงานผลการดาเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของกองทัพเรือ่ให้กระทรวงกลาโหม่ทุกวงรอบ่
6 เดือน่ โดยกาหนดให้กรมจเรทหารเรือเป็นผู้สอบทานการดาเนินการของหนวยงานยอยในด้านที่รับผิดชอบ่ จานวน่
7่่ด้าน่และสานักงานตรวจสอบภายในทหารเรือ่เป็นผู้สอบทานการดาเนินการของหนวยงานยอยในด้านที่รับผิดชอบ่
จานวน่3 ด้าน รายละเอียดดังนี้
ลาดับที่
1
2

ด้านในการควบคุมภายใน
ด้านการเงินและการบัญชี
ด้านการพัสดุและทรัพย์สิน

หนวยรับผิดชอบในการสอบทาน
สานักงานตรวจสอบภายในทหารเรือ
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ลาดับที่
3
4
5
6
7
8
9
10

ด้านในการควบคุมภายใน
ด้านงบประมาณ
ด้านงานยุทธการ
ด้านการสงกาลังบารุง
ด้านกาลังพล
ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารจัดการ
ด้านการสื่อสาร
ด้านการขาว
ด้านกิจการพลเรือน

หนวยรับผิดชอบในการสอบทาน
จานวน่3่ด้าน

กรมจเรทหารเรือ
จานวน่7่ด้าน

- ระบบการรายงานระหวางคณะกรรมการกากับดูแลกองทัพเรือ่ผู้บริหารกองทัพเรือ่และกองทัพเรือ่ที่กากับ่มี
ลักษณะเชนใด่(*)
= คณะทางานฯ ตรวจสอบรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
1. การรายงานผลการควบคุมภายใน
-่สานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน่่่่่่่่่่่่่่
2. การรายงานด้านการเงินและการบัญชี
-่กระทรวงการคลัง่่สานักงานคณะกรรมการ่่่่่่่่่่่่่่่
่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ตรวจเงินแผนดิน
3. การพัฒนาระบบราชการ่
–่คณะกรรมการฯ่กระทรวงกลาโหม
4. การติดตามเรงรัดผลการใช้จายงบประมาณภาครัฐ่
–่คณะกรรมการฯ่กระทรวงกลาโหม
5. การติดตาม/ประเมินผลโครงการ่
-่กองทัพไทย่และกระทรวงกลาโหม
6. คณะกรรมการติดตามประเมินผล่ประจากระทรวงกลาโหม่ -่รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
7. การรายงานศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
-่สานักนายกรัฐมนตรี
8. การรายงานแผน/ผลการใช้จายงบประมาณ
-่สานักงบประมาณ
9. คณะกรรมการนโยบายกองทัพเรือ
10. คณะกรรมการพิจารณาโครงการกองทัพเรือ
11. คณะกรรมการสวัสดิการกองทัพเรือ
12. คณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจาการ่กองทัพเรือ
(มอบหมายให้ น.ท.มนัสฯ รับผิดชอบรวบรวมเอกสาร)
(7) ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- กลุมผู้รับบริการและกลุมผู้มีสวนได้สวนเสียที่สาคัญของกองทัพเรือมีอะไรบ้าง่(*)
- กลุมดังกลาวมีความต้องการและความคาดหวังที่สาคัญตอผลผลิต่ตอการบริการที่มีให้่และตอการปฏิบัติการของ
กองทัพเรืออยางไร
กลุมผู้รับบริการและผู้มีสวนได้สวนเสียที่สาคัญของกองทัพเรือ ประกอบด้วย่ 9่ กลุม่ รายละเอียดตามตารางที่่
P1-8่คือ่
1.่สถาบันพระมหากษัตริย์ (ผานกรมราชองครักษ์)
2.่รัฐบาล (ผานกระทรวงกลาโหม)
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3.่กองอานวยการรักษาความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร ภาค่4
4.่ประชาชนชาวไทย
5.่กระทรวงกลาโหม
6.่ประชาชนตลอดแนวชายฝัง่ ทะเล่ตามลาน้า่และพื้นที่ทางบกในความรับผิดชอบของกองทัพเรือ
7.่ผู้ประกอบกิจการทางทะเลและธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับทะเล
8.่ประชาชนและผูป้ ระกอบกิจการ่ในพื้นที่่3่จังหวัดชายแดนภาคใต้
9.่ชาวประมงในพื้นที่รับผิดชอบ

โดยมีความต้องการและความคาดหวัง แนวทางการสื่อสาร วิธีการสื่อสารต่อกัน ่ มีความแตกตางกันโดย
สามารถแบงกลุมผู้รับบริการและผู้มีสวนได้สวนเสียได้่ตามตารางที่่P-9
ตารางที่ P1-9 ความต้องการและความคาดหวังทีส
่ าคัญ ของกลุม
่ ผูร้ บ
ั บริการ และ
กลุม
่ ผูม
้ ส
ี ว
่ นได้สว
่ นเสีย และแนวทางและวิธก
ี ารสือ
่ สารระหว่างกัน

กลุ่มผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้รับบริการ
สถาบันพระมหากษัตริย์
(ผานกรมราชองครักษ์)

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1.่ประชาชนชาวไทย
2.่กระทรวงกลาโหม
3.่รัฐบาล่(ผานสานัก
นายกรัฐมนตรี)
ผู้รับบริการ
กระทรวงกลาโหม
รัฐบาล (ผานสานัก
นายกรัฐมนตรี)

บริการที่ให้

ความต้องการ และ
ความคาดหวัง

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน

1.่การปกปูอง่และเทิดทูน ความต้องการผู้รับบริการ
1.่สถาบันพระมหากษัตริย์มี
สถาบันพระมหากษัตริย์

การสื่อสารกับผู้รับบริการ
1.่โทรศัพท์/โทรสาร
ความปลอดภัยทุกกรณี
2.่วิทยุติดตอสื่อสาร่และ
2.่สถาบันพระมหากษัตริย์ ประสานการปฏิบัติ
ได้รับการเทิดทูนอยางสมพระ 3.่การประชุมกอง
เกียรติทุกกรณี
อานวยการรวมถวายความ
ปลอดภัย
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
ส่วนเสีย
1.่สถาบันพระมหากษัตริย์มี 1.่การสารวจความต้องการ
ความปลอดภัยทุกกรณี
2.่การสารวจความพึงพอใจ
2.่สถาบันพระมหากษัตริย์่ และความไมพึงพอใจ
ได้รับการเทิดทูนอยางสมพระ 3.่จัดเวทีแลกเปลี่ยน่
เกียรติทุกกรณี
(สื่อสารสองทาง)

2. การรักษาอธิปไตยของชาติ ความต้องการผู้รับบริการ
ทางทะเลและทางบก่ใน
1. อธิปไตยและความมั่นคง
ความรับผิดชอบ
ของชาติทางทะเลในพื้นที่
รับผิดชอบของกองทัพเรือมี
ความมั่นคงและปลอดภัยจาก
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ
2.่สามารถติดตามภาพ
สถานการณ์ได้อยางตอเนื่อง

การสื่อสารกับผู้รับบริการ
1.่โทรศัพท์/โทรสาร
2.่วิทยุติดตอสื่อสาร่และ
ประสานการปฏิบัติ
3.่การประชุม/สั่งการ
4.่การประชุมทางไกลผาน
ระบบการประชุมทางวีดโิ อ่
Video Tele Conference:
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กลุ่มผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย

บริการที่ให้

ความต้องการ และ
ความคาดหวัง

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน
VTC

ความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
1.่ความปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สินและความมัน่ คงใน
การประกอบสัมมาชีพ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1. ประชาชนชาวไทย
2.่กระทรวงกลาโหม

ผู้รับบริการ
กระทรวงกลาโหม
รัฐบาล่(ผานสานัก
นายกรัฐมนตรี)

3. การคุ้มครองและรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทาง
ทะเล

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1.่กระทรวงกลาโหม
2.่ประชาชนตลอดแนว
ชายฝัง่ ทะเล่ตามลาน้า่และ
พื้นที่ทางบกในความ
รับผิดชอบของกองทัพเรือ
3.่ผู้ประกอบกิจการทาง
ทะเล่และธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับ
ทะเล
ผู้รับบริการ
กองอานวยการรักษาความ 4. การแก้ไขปัญหาความไม
มั่นคงภายในราชอาณาจักร สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ภาค่4

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1.่รัฐบาล่(ผานสานัก
นายกรัฐมนตรี)
1.่ประชาชนและผูป้ ระกอบ
กิจการ่ในพื้นที่ภาคใต้

การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
1.่การสารวจความต้องการ
2.่การสารวจความพึงพอใจ
และความไมพึงพอใจ
3.่จัดเวทีแลกเปลี่ยน่
(สื่อสารสองทาง)

ความต้องการผู้รับบริการ
1.่ผลประโยชน์ของชาติทาง
ทะเลได้รับการคุ้มครอง่
2.่ผู้กระทาผิดหรือผู้แสวงหา
ผลประโยชน์ของชาติทาง
ทะเลโดยมิชอบถูกจับกุมและ
ลงโทษตามกฎหมาย

การสื่อสารกับผู้รับบริการ
1.่โทรศัพท์/โทรสาร
2.่วิทยุติดตอสื่อสาร่และ
ประสานการปฏิบัติ
3.่การประชุม/สั่งการ
4.่การประชุมทางไกลผาน
ระบบการประชุมทางวีดโิ อ่
Video Tele Conference:
VTC
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
ส่วนเสีย
1.่ผลประโยชน์ของชาติทาง 1.่การสารวจความต้องการ
ทะเลได้รับการคุ้มครอง่
2.่การสารวจความพึงพอใจ
และความไมพึงพอใจ
3.่จัดเวทีแลกเปลี่ยน่
(สื่อสารสองทาง)

ความต้องการผู้รับบริการ
1.่พื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ในความรับผิดชอบ
ของกองทัพเรือมีความสงบ
เรียบร้อย่และประชาชนใน
พื้นที่มีความเข้าใจและให้
ความรวมมือกับเจ้าหน้าที่
ของรัฐ
ความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
1. ความปลอดภัยในชีวติ และ

การสื่อสารกับผู้รับบริการ
1.่โทรศัพท์/โทรสาร
2.่วิทยุติดตอสื่อสาร่และ
ประสานการปฏิบัติ
3.่การประชุม/สั่งการ
4.่บันทึก/หนังสือ/เอกสารที่
เกี่ยวข้อง
การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
-การสารวจความต้องการ
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กลุ่มผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย

บริการที่ให้

2..่กระทรวงกลาโหม

ทรัพย์สิน่และความมัน่ คง
ปลอดภัยในการประกอบ
สัมมาชีพ่และการใช้
ชีวิตประจาวัน

ผู้รับบริการ
กระทรวงกลาโหม
5. การรักษาความมัน่ คงทาง
1.รัฐบาล่(ผาน
ทะเลและตามแนวชายแดน
รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหม)
2.่กองอานวยการรักษาความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักร
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1.่ประชาชนชาวไทย
2.่ชาวประมงในพื้นที่
รับผิดชอบ
3.่กระทรวงกลาโหม
4.่กองอานวยการรักษาความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักร

6. การปฏิบัติภารกิจอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
ผู้รับบริการ
กรมปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1.่ประชาชนในพืน้ ที่ที่

6.1 การชวยเหลือ
ประชาชนที่ประสบสา
ธารณภัย่และอุบัติภัย

ประสบสาธารณภัย่และ
อุบัติภัย่ที่กองทัพเรือได้รับ
มอบหมาย
2.่กระทรวงกลาโหม
ผู้รับบริการ
1.่สานักงานคณะกรรมการ
ปูองกันและปราบปรามยา
เสพติดแหงชาติ
2. กรมคุมประพฤติ่
กระทรวงยุติธรรม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ความต้องการ และ
ความคาดหวัง

6.2่การปูองกัน่
ปราบปราม่และบาบัด
ฟื้นฟูผยู้ าเสพติด่

ด้านความต้องการ
ผู้รับบริการ
1. ประชาชนในพืน้ ที่
รับผิดชอบของกองทัพเรือมี
ความรู้ความเข้าใจและให้การ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
1. มีความรู้ในการประกอบ
สัมมาชีพ่ได้รับการยกยอง่
และมีสวนรวมในการปูองกัน
ชาติรวมกับเจ้าหน้าที่รัฐ

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน
-การสารวจความพึงพอใจ
และความไมพึงพอใจ
-จัดเวทีแลกเปลี่ยน่(สื่อสาร
สองทาง)

การสื่อสารกับผู้รับบริการ
-โทรศัพท์/โทรสาร
-วิทยุติดตอสื่อสาร่และ
ประสานการปฏิบัติ
-การประชุม/สัมมนา/สัง่ การ
-บันทึก/หนังสือ/เอกสารที่
เกี่ยวข้อง
การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
-จัดการฝึกอบรม
-การสารวจความต้องการ
-การสารวจความพึงพอใจ
และความไมพึงพอใจ
-จัดเวทีแลกเปลี่ยน่(สื่อสาร
สองทาง)
-่ตรวจสอบวาจะต้องนามาเพิ่มเติม่กับบริการที่ต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมายการจัดตั้งกองทัพเรือ่ด้วยหรือไม
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กลุ่มผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
1.่ประชาชนในพืน้ ที่
กองทัพเรือได้รับผิดชอบ
2.่กระทรวงกลาโหม
3.่ครอบครัวของผู้รับการ
บาบัดฟื้นฟูฯ
ผู้รับบริการ
1.่ประชาชน

บริการที่ให้

ความต้องการ และ
ความคาดหวัง

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน

6.3่การบริการข้อมูล
ขาวสาร

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1.่สานักนายกรัฐมนตรี
2.่กระทรวงกลาโหม
ผู้รับบริการ
1.่ประชาชน

6.4 การให้บริการเวลา
มาตรฐานประเทศไทย

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1.่กระทรวงกลาโหม
2. หนวยงานภาครัฐและ
เอกชน่ที่ใช้บริการ

- ความต้องการและความคาดหวังของแตละกลุมมีความแตกตางกันอยางไร
= คณะทางานฯ ตรวจสอบรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับบริการ

บริการที่ 1 การปกป้อง และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ความต้องการและความคาดหวัง

สถาบันพระมหากษัตริย์
(ผานกรมราชองครักษ์)

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1.่ประชาชนชาวไทย
2.่กระทรวงกลาโหม
3.่รัฐบาล

ผู้รับบริการ่และผู้มีสวนได้สวนเสีย่มีความต้องการและความคาดหวัง่ที่ไม
แตกตางกัน
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บริการที่ 2. การรักษาอธิปไตยของชาติทางทะเลและทางบก ในความรับผิดชอบ
ผู้รับบริการ
ความต้องการและความคาดหวัง
รัฐบาล

ผู้รับบริการ
1. อธิปไตยและความมั่นคงของชาติทางทะเลในพืน้ ที่รับผิดชอบของกองทัพเรือมี
ความมั่นคงและปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ
2.่สามารถติดตามภาพสถานการณ์ได้อยางตอเนื่อง

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ความต้องการและความคาดหวัง

1.่ประชาชนชาวไทย
2.่กระทรวงกลาโหม
3.่รัฐบาล่(ผานรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหม)

ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1.่ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินและความมั่นคงในการประกอบสัมมาชีพ

บริการที่ 3 การคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
ผู้รับบริการ
ความต้องการและความคาดหวัง
รัฐบาล (ผานรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหม)

ความต้องการผู้รับบริการ
1.่ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลได้รับการคุ้มครอง่
2.่ผู้กระทาผิดหรือผู้แสวงหาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลโดยมิชอบถูก
จับกุมและลงโทษตามกฎหมาย

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ความต้องการและความคาดหวัง

1.่กระทรวงกลาโหม
2.่ประชาชนตลอดแนวชายฝัง่ ทะเล่
ตามลาน้า่และพืน้ ที่ทางบกในความ
รับผิดชอบของกองทัพเรือ
3.่ผู้ประกอบกิจการทางทะเลและ
ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับทะเล

ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1.่ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลได้รับการคุ้มครอง่

บริการที่ 4 การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผู้รับบริการ
ความต้องการและความคาดหวัง
1.่รัฐบาล่(ผานรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหม)
2.่กองอานวยการรักษาความมัน่ คง
ภายในราชอาณาจักร

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ความต้องการผู้รับบริการ
1.่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในความรับผิดชอบของกองทัพเรือมีความสงบ
เรียบร้อย่และประชาชนในพืน้ ที่มีความเข้าใจและให้ความรวมมือกับเจ้าหน้าที่
ของรัฐ

ความต้องการและความคาดหวัง

1.่ประชาชนและผูป้ ระกอบกิจการ่ใน ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
พื้นที่่3่จังหวัดชายแดนภาคใต้
1. ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน่และความมั่นคงปลอดภัยในการประกอบ
2..่กระทรวงกลาโหม
สัมมาชีพ่และการใช้ชีวิตประจาวัน
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บริการที่ 5 การรักษาความมั่นคงทางทะเลและตามแนวชายแดน
ผู้รับบริการ
ความต้องการและความคาดหวัง
1.่รัฐบาล่(ผานรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหม)
2.่กองอานวยการรักษาความมัน่ คง
ภายในราชอาณาจักร

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1.่ประชาชนชาวไทย
2.่ชาวประมงในพื้นที่รับผิดชอบ
3.่กระทรวงกลาโหม

ด้านความต้องการผู้รับบริการ
1. ประชาชนในพืน้ ที่รับผิดชอบของกองทัพเรือมีความรู้ความเข้าใจและให้การ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ความต้องการและความคาดหวัง
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1. มีความรู้ในการประกอบสัมมาชีพ่ได้รับการยกยอง่และมีสวนรวมในการ
ปูองกันชาติรวมกับเจ้าหน้าที่รัฐ

บริการที่ 6.1 การชวยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัย่และอุบัติภัย
ผู้รับบริการ
ความต้องการและความคาดหวัง
ผู้รับบริการ
กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ความต้องการและความคาดหวัง

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1.่ประชาชนในพืน้ ที่ที่ประสบสา
ธารณภัย่และอุบัติภัย่ที่กองทัพเรือ
ได้รับมอบหมาย
2.่กระทรวงกลาโหม

บริการที่ 6.2่การปูองกัน่ปราบปราม่และบาบัดฟื้นฟูผู้ยาเสพติด
ผู้รับบริการ
ความต้องการและความคาดหวัง
ผู้รับบริการ
1.่สานักงานคณะกรรมการปูองกัน
และปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ
2. กรมคุมประพฤติ่กระทรวงยุติธรรม

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1.่ประชาชนในพืน้ ที่กองทัพเรือได้

ความต้องการและความคาดหวัง
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รับผิดชอบ
2.่กระทรวงกลาโหม
3.่ครอบครัวของผู้รับการบาบัดฟื้นฟูฯ

บริการที่ 6.3่การบริการข้อมูลขาวสาร
ความต้องการและความคาดหวัง

ผู้รับบริการ
ผู้รับบริการ
1.่ประชาชน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ความต้องการและความคาดหวัง

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1.่สานักนายกรัฐมนตรี
2.่กระทรวงกลาโหม

ผู้รับบริการ

บริการที่ 6.4 การให้บริการเวลามาตรฐานประเทศไทย
ความต้องการและความคาดหวัง

ผู้รับบริการ
1.่ประชาชน
่

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ความต้องการและความคาดหวัง

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1.่กระทรวงกลาโหม
2. หนวยงานภาครัฐและเอกชน่ที่ใช้
บริการ

(8) ส่วนราชการหรือองค์การที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกัน
-่สวนราชการหรือองค์การที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการหรือสงมอบงานตอกัน่ที่สาคัญมีหนวยงานใดบ้าง่และมี
บทบาทอยางไรในระบบงานของกองทัพเรือ่โดยเฉพาะอยางยิ่งในการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของกองทัพเรือและ
การยกระดับความสามารถในการแขงขันของประเทศ
- หนวยงานที่เกี่ยวข้องดังกลาวมีสวนรวมหรือบทบาทอะไร่ในการสร้างนวัตกรรมให้แกกองทัพเรือ่(*)
- กลไกที่สาคัญในการสื่อสาร่และข้อกาหนดสาคัญในการปฏิบัติงานรวมกันมีอะไรบ้าง

75
ในการปฏิบัติงานรวมกับสวนราชการหรือองค์การที่เกี่ยวข้องกับกองทัพเรือ ประกอบด้วย่6่กลุม่โดยมีบทบาท
หน้าที่ในการปฏิบัติงานรวมกัน ตามตารางที่่P1-7 ่
1. สถาบันพระมหากษัตริย์ (ผานกรมราชองครักษ์)
2. รัฐบาล (ผานรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม)
3. กองอานวยการรักษาความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร ภาค่4
4. ประชาชนชาวไทย
5. กระทรวงกลาโหม
6. หนวยงานในเครือขายศูนย์ประสานในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล่:่ศรชล.

6.1 หนวยปฏิบัติการหลัก คือ หนวยที่มีกาลังทางเรือที่สามารถออกปฏิบัติงานในทะเล สามารถรักษา
ผลประโยชน์ของชาติและบังคับใช้กฎหมายในทะเลได้ ประกอบด้วย 6 หนวยงาน/สวนราชการ
ได้แก
- กองทัพเรือ
- กองบังคับการตารวจน้า
- กรมศุลกากร
- กรมเจ้าทา
- กรมประมง
- กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
6.2 หนวยปฏิบัติการรวม คือ หนวยงาน/สวนราชการ ที่มีบทบาทหน้าที่หรือความรับผิดชอบเกี่ยวข้องกับ
งานหรือกิจการตางๆ ทางทะเล ได้แก
- กระทรวงการตางประเทศ
- กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
- กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
- สานักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด
- สานักงานตรวจคนเข้าเมือง
- กรมปุาไม้
- กรมสรรพสามิต
- กรมควบคุมมลพิษ
- กรมศิลปากร
- กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- สวนราชการอื่นๆ ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับกิจการทางทะเล
ตารางที่ P1-7 ข้อกาหนดในการปฏิบต
ั งิ านร่วมกันกับส่วนราชการทีเ่ กีย
่ วข้อง

- ทบทวนรายละเอียด บทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานร่วมกัน และข้อกาหนดที่สาคัญ ให้เหมาะสม/ถูกต้อง/
ชัดเจน
- เรียงแต่ละประเด็นให้ Alignment กัน (ถ้าทาได้)
บริการที่ 1. การปกป้อง และเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์

ส่วนราชการ/องค์การ
ที่เกี่ยวข้อง

บทบาทหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน

ข้อกาหนดที่สาคัญ

แนวทางและวิธีการสื่อสาร
ระหว่างกัน
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ส่วนราชการ/องค์การ
ที่เกี่ยวข้อง
สถาบันพระมหากษัตริย์
่(ผานกรมราชองครักษ์)

บทบาทหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน

ข้อกาหนดที่สาคัญ

แนวทางและวิธีการสื่อสาร
ระหว่างกัน

1. การแจ้งหมายกาหนด
การ/กาหนดการ
2. การประสานการปฏิบัติ
ระหวางกัน่
3. การจัดตั้งกองอานวยการ
รวมถวายความปลอดภัย
4.่การจัดกาลังกองทัพเรือ
เข้าไปรวมในการถวายความ
ปลอดภัย

ด้านกฎหมาย
1. วัน-เวลา-สถานที่่ในการ
เสด็จพระราชดาเนิน
2. วัน-เวลา-สถานที่่ในการ
จัดกิจกรรม
3. ระเบียบปฏิบัตปิ ระจา
กองทัพเรือ
ตอนที่่4
ด้านความต้องการ
1.่สถาบันฯ่มีความปลอดภัย
ทุกกรณี
2.่สถาบันฯ่ได้รับการเทิดทูน
อยางสมพระเกียรติทุกกรณี
ด้านประสิทธิภาพ
1. มาตรการในการถวาย
ความปลอดภัย
2.่การดาเนินการที่เทิดทูน
และสมพระเกียรติ

1. โทรศัพท์/โทรสาร
2. วิทยุติดตอสื่อสาร่และ
ประสานการปฏิบัติ
3. การประชุมกองอานวยการ
รวมถวายความปลอดภัย
4.่บันทึก/หนังสือ/เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

-่ยังขาดบทบาทในการ
ปฏิบัติงานรวมกัน่เพื่อการ
เทิดทูนสถาบันฯ่

บริการที่ 2. การรักษาอธิปไตยของชาติทางทะเลและทางบก ในความรับผิดชอบ
สวนราชการ/องค์การที่
เกี่ยวข้อง
รัฐบาล่/
กระทรวงกลาโหม

บทบาทหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงานรวมกัน
1. การกาหนดนโยบาย่และ
ยุทธศาสตร์การปูองกัน
ประเทศ
2.่การออก/จัดทา่คาสัง่ /
แผนปฏิบัติการ
3. การแลกเปลี่ยน/ให้ข้อมูล
ขาวกรองยุทธศาสตร์
4. การจัดสรรทรัพยากร

ข้อกาหนดที่สาคัญ
ด้านกฎหมาย
1. รัฐธรรมนูญ่ม.77
2. พ.ร.บ.จัดระเบียบฯ
3. พ.ร.ฎ.แบงสวนราชการ
4. ยุทธศาสตร์การปูองกัน
ประเทศ
ด้านความต้องการ
1.่อธิปไตย่และความมั่นคง
ของชาติทางทะเลและทางบก
ในพื้นที่รับผิดชอบของ
กองทัพเรือมีความมั่นคงและ
ปลอดภัยจากภัยคุกคามทุก
รูปแบบ
ด้านประสิทธิภาพ
1.่การลาดตระเวน่่
และ่เฝูาตรวจของ
กาลังรบทางเรือ
ทางบก่และทางอากาศ่ใน

แนวทางและวิธีการสื่อสาร
ระหวางกัน
1. โทรศัพท์/โทรสาร
2. วิทยุติดตอสื่อสาร่และ
ประสานการปฏิบัติ
3. การประชุม/การสั่งการ
4. การประชุมทางไกลผาน
ระบบการประชุมทางวีดโิ อ่
Video Tele Conference:
VTC
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พื้นที่รับผิดชอบ

บริการที่ 3 การคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
ส่วนราชการ/องค์การที่ บทบาทหน้าที่ในการ
เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติงานร่วมกัน
รัฐบาล /
1. กาหนดนโยบาย
กระทรวงกลาโหม/ กฎหมาย
หน่วยงานในเครือข่าย 2. แลกเปลี่ยน/ให้ข้อมูล
ศูนย์ประสานในการ
3. การจัดสรรทรัพยากร
รักษาผลประโยชน์ของ
ชาติทางทะเล : ศรชล.

ข้อกาหนดที่สาคัญ
ด้านกฎหมาย
1. รัฐธรรมนูญ ม.77
2. พ.ร.บ.จัดระเบียบฯ
3. พ.ร.ฎ.แบ่งส่วนราชการ
4. กฎหมายให้อานาจ
ทหารเรือเป็นเจ้าหน้าที่
ด้านความต้องการ
1. ผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเลได้รับคุ้มครอง
และรักษา
ด้านประสิทธิภาพ
1. การลาดตระเวน และ
เฝ้าตรวจของ กาลังรบทาง
เรือ และทางอากาศในพื้นที่
ความรับผิดชอบ

แนวทางและวิธีการสื่อสาร
ระหว่างกัน
1. โทรศัพท์/โทรสาร
2. วิทยุติดต่อสื่อสาร และ
ประสานการปฏิบัติ
3. การประชุม/การสั่งการ
4. การประชุมทางไกลผ่าน
ระบบการประชุมทางวีดิโอ
Video Tele Conference:
VTC

บริการที่ 4 การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ส่วนราชการ/องค์การที่
เกี่ยวข้อง

บทบาทหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน

ข้อกาหนดที่สาคัญ

แนวทางและวิธีการสื่อสาร
ระหว่างกัน
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รัฐบาล/กองอานวยการ
รักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร

1. กาหนดนโยบาย และ
ยุทธศาสตร์การรักษา
ความไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
2. คาสั่ง/แผนปฏิบัติการ
3. การจัดสรรทรัพยากร

ด้านกฎหมาย
1. โทรศัพท์/โทรสาร
1. ยุทธศาสตร์การรักษา
2. วิทยุติดต่อสื่อสาร และ
ความไม่สงบในจังหวัด
ประสานการปฏิบัติ
ชายแดนภาคใต้
3. การประชุม/การสั่งการ
2. คาสั่ง/แผนการปฏิบัติ
4. บันทึก/หนังสือ/เอกสารที่
ด้านความต้องการ
เกี่ยวข้อง
1. พื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ในความรับผิดชอบ
ของกองทัพเรือมีความสงบ
เรียบร้อย และประชาชนใน
พื้นที่มีความเข้าใจและให้
ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่
ของรัฐ
ด้านประสิทธิภาพ
1. การปฏิบัติงานของกาลัง
ในพื้นที่

บริการที่ 5 การรักษาความมั่นคงทางทะเลและตามแนวชายแดน
ส่วนราชการ/องค์การที่
เกี่ยวข้อง

บทบาทหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน

ข้อกาหนดที่สาคัญ

แนวทางและวิธีการสื่อสาร
ระหว่างกัน

รัฐบาล/กองอานวยการ
รักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร

1. กาหนดนโยบาย่และ
ยุทธศาสตร์ความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร
2.-่คาสั่ง/แผนปฏิบัติการ
3.่การจัดสรรทรัพยากร

ด้านกฎหมาย
1.่ยุทธศาสตร์ความมัน่ คง
ภายในราชอาณาจักร
2.่แผน/คาสั่งยุทธการ่และ
แผน/คาสั่งปฏิบัติการ
ด้านความต้องการ
1.่ทะเลและตามแนว
ชายแดนในพื้นที่รับผิดชอบ
มีความ่มั่นคง่และ
ประชาชน
มีความปลอดภัยในชีวิตการ
ดารงชีพ
ด้านประสิทธิภาพ
1.่การปฏิบัติงานของกาลัง
ในพื้นที่

1. โทรศัพท์/โทรสาร
2. วิทยุติดตอสื่อสาร่และ
ประสานการปฏิบัติ
3. การประชุม/การสัมมนา/
การสั่งการ
4. บันทึก/หนังสือ/เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

2. สภาวการณ์ขององค์การ : สภาวการณ์เชิงยุทธศาสตร์ของกองทัพเรือเป็นเช่นใด
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ให้อธิบายถึงสภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน ความท้าทาย ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ที่สาคัญ และ
ระบบการปรับปรุงผลการดาเนินการของกองทัพเรือ
ก. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน
(9) สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศ
-่สภาพแวดล้อมการแขงขันทั้งภายในและภายนอกประเทศของกองทัพเรือเป็นเชนใด่ประเภทการแขงขันและจานวน
คูแขงขันในแตละประเภทเป็นเชนใด
-่ประเด็นการแขงขันคืออะไร่และผลการดาเนินการปัจจุบัน ของกองทัพเรือ ในประเด็นดังกลาวเมื่อเปรียบเทียบกับ
คูแขง่เป็นอยางไร
- ทบทวนประเด็นด้านการแขงขัน่ให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น
ประเภทการแข่งขัน
การเทียบเคียงกับ
หนวยงาน
ภายในประเทศ

คู่แข่ง
กองทัพบก

กองทัพบก

กองทัพบก

ประเด็นการแข่งขัน

ผลการดาเนินการ
ปัจจุบันเมื่อเปรียบ
กับคู่แข่ง

ปัจจัยสาคัญที่ทาให้
ประสบความสาเร็จ

ผลการประเมินฯ่ของ
สานักงาน่ก.พ.ร.ใน
ปีงบประมาณ่2557 -่
กองทัพเรือผานการ
รับรองฯ่ขั้นพื้นฐาน่
ร้อยละ่98.xx
-่กองทัพบกผานการ
รับรองฯ่ขั้นพื้นฐาน่
ร้อยละ่98.xx
ความสาเร็จในการ
ผลการประเมินฯ่ในปี่
ปฏิบัติงานในพื้นที่
2558่กองทัพเรือมีผล
จังหวัดชายแดนภาคใต้ การประเมินฯ่....

1.่ความสามารถใน
การนาเครื่องมือการ
พัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ
มาใช้่เพื่อยกระดับ
การปฏิบัติงานของ
หนวยงานตางๆ่ของ
กองทัพเรือ

ความสาเร็จในการ
พัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ

ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการระบบ
สารสนเทศของ
กองทัพเรือ
ความสาเร็จในการ
เบิกจายงบประมาณ่
ภาพรวม่
ความสาเร็จในการ
เบิกจายงบประมาณ่
งบรายจายลงทุน่

ผลการประเมินฯ่ในปี่
2558่กองทัพเรือมีผล
การประเมินฯ่....
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ประเภทการแข่งขัน

คู่แข่ง

ประเด็นการแข่งขัน

ผลการดาเนินการ
ปัจจุบันเมื่อเปรียบ
กับคู่แข่ง

ปัจจัยสาคัญที่ทาให้
ประสบความสาเร็จ

- ไมมี่-

1.่การยอมรับ่และมี

ประจาปี

ภายนอกประเทศ

กองทัพเรือ
สาธารณรัฐสิงคโปร์
ประเทศในภูมิภาค
อาเซี่ยน
ประเทศในภูมิภาค
อาเซี่ยน

การเป็นศูนย์กลาง/่
ผู้นาการรักษาความ
มั่นคงทางทะเลใน
ภูมิภาคอาเซียน
การมีบทบาทของ
กองทัพเรือในการ
รักษาความมั่นคงทาง
ทะเล
การเป็นกองทัพเรือที่
มีขีดสมรรถนะสูง

- ไมมี่-

- ไมมี่-

สวนรวมในกิจกรรม
ด้านความมั่นคงทาง
ทะเลในภูมิภาค
การมีสวนรวมใน
กิจกรรมด้านความ
มั่นคงทางทะเลใน
ภูมิภาค
การพัฒนาการ
บริหารจัดการของ
กองทัพเรือ

- รอดูผลการสารวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจในการให้บริการของกองทัพเรือ เพื่อหาคู่เปรียบเทียบ
ในเรื่องนั้นๆ
(10) การเปลี่ยนแปลงด้านการแข่งขัน
- การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ่ (ถ้ามี)่ ซึ่งมีผลตอสถานการณ์แขงขันของกองทัพเรือ่ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่สร้างโอกาส่
สาหรับการสร้างนวัตกรรมและความรวมมือคืออะไร่(*)
= คณะทางานฯ ตรวจสอบรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

(11) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
-่แหลงข้อมูลสาคัญสาหรับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ่และเชิงแขงขันในลักษณะเดียวกันมีอะไรบ้าง
- แหลงข้อมูลสาคัญสาหรับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบจากหนวยงานอื่น่ๆ่ทั้งในกองทัพเรือ่นอกกองทัพเรือ่และจากตาง
ประเภทกันมีอะไรบ้าง
- มีข้อจากัดอะไร่(ถ้ามี)่ในการได้มาซึ่งข้อมูลเหลานี้
ตารางที่ P2-2 ปัจจัยทีท
่ าให้สาเร็จ

1.่ ความสามารถในการนาเครื่องมือการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาใช้่ เพื่อยกระดับการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานตางๆ่ของกองทัพเรือ
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ปัจจัยที่ทาให้ประสบความสาเร็จ

สิ่งที่เปลี่ยนแปลง
ซึ่งมีผลกระทบต่อสภาพการแข่งขัน

ปัจจัยภายใน
1.่การให้ความสาคัญ่และการสนับสนุนของผู้บริหารใน 1.่ สภาวะการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารของกองทัพเรือใน
ทุกระดับอยางจริงจังและตอเนือ่ ง
แตละระดับ
2. การรวมมือรวมใจของกาลังพลของหนวยขึ้นตรง
2. การโยกย้ายสับเปลี่ยนตาแหนงกาลังพลของกองทัพเรือ
กองทัพเรือ่และหนวยเฉพาะกิจ่กองทัพเรือ
ประจาปี
3. ความรู้่ความเข้าใจ่และประสบการณ์ของกาลังพล 3.่ การเปลี่ยนแปลงนโยบายของผู้บริหารของหนวยขึ้นตรง
ของหนวยขึ้นตรงกองทัพเรือ่และหนวยเฉพาะกิจ่
กองทัพเรือ่และหนวยเฉพาะกิจกองทัพเรือ
กองทัพเรือ
ปัจจัยภายนอก
1.่นโยบายของรัฐบาล่และหนวยเหนือที่กระตุ้นให้เกิดการ
ปรับปรุงพัฒนา
2. งบประมาณที่สนับสนุนการปรับปรุงพัฒนา

1. สภาวะการเปลี่ยนแปลงของรัฐบาล่่สถานการณ์ทาง
การเมือง
2. สภาวะด้านงบประมาณของประเทศ

2. การยอมรับและมีสวนรวมในกิจกรรมด้านความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาค
ปัจจัยที่ทาให้ประสบความสาเร็จ (ที่มีอยู)
ปัจจัยภายใน
1. นโยบายการมีสวนรวมด้านความมั่นคงทางทะเล
ในภูมิภาค
2.่กิจกรรมแผนงานที่สร้างให้เกิดการยอมรับใน
การเป็นผู้นาด้านความมั่นคงทางทะเลใน
ภูมิภาค
3.่อาณาเขตทางทะเลที่เป็นศูนย์กลางในภูมิภาค
ปัจจัยภายนอก
1. นโยบายด้านการตางประเทศของรัฐบาลกับประเทศ
ในภูมิภาค
2.่งบประมาณที่สนับสนุนการที่ทาให้เกิดการยอมรับ
และมีสวนรวมในกิจกรรมด้านความมั่นคงทางทะเล
ในภูมิภาค

สิ่งที่เปลี่ยนแปลงซึ่งมีผลกระทบต่อสภาพการแข่งขัน
1. ความตอเนื่องของนโยบายของผู้บริหาร
2.่สภาพของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
3.่ภัยพิบัติทางทะเล

1. ความตอเนื่องของนโยบายฯ่ของรัฐบาล
2. สภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงในภูมิภาค
3.่สภาวะด้านงบประมาณของประเทศ

2.ก.(11) - แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและข้อมูลเชิงแข่งขัน
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กองทัพเรือ่่ได้รวบรวมข้อมูลผลการดาเนินงาน่และการกาหนดแหลงข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแขงขัน
ภายในประเทศจากข้อมูลของกองทัพเรือ่่จากสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ่(ก.พ.ร.)่่สวนภายนอก
ประเทศยังไมมีแหลงข้อมูลและไมมีการรวบรวมข้อมูลผลการดาเนินงานที่ชัดเจน่
ประเด็นการแขงขัน
1.่การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

แหล่งข้อมูล
– สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.)

2.่การเป็นศูนย์กลางผู้นาการรักษาความมั่นคงทางทะเลใน - ยังไมมีแหลงขอมูล
ภูมิภาคอาเซียน

2.ก.(12) - ข้อจากัดในการได้มาซึ่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ และข้อมูลเชิงแข่งขัน
่่่่่่่่่
่่่่่่่ปัจจุบันกองทัพเรือ่มีข้อจากัดของการได้มาซึ่งข้อมูลที่จะใช้เทียบเคียงกับหนวยงานอื่นๆ่ที่ยังไมมีความ
ชัดเจน่่เพราะยังไมมีหนวยงานกลางที่รวบรวมข้อมูลเปรียบเทียบในหนวยราชการอยางเป็นระบบที่จะชวยให้สามารถ
เปรียบเทียบกิจกรรมระหวางหนวยงานได้อยางถูกต้องชัดเจน่่
ประเภทการแข่งขัน
ภายในประเทศ
ภายนอกประเทศ่

คู่แข่ง
กองทัพบก
สาธารณรัฐสิงคโปร์

แหล่งข้อมูลเชิง
เปรียบเทียบและข้อมูล
เชิงแข่งขัน
สานักงาน่ก.พ.ร.
- ไมมี่-

แหล่งข้อมูล
1. ความสาเร็จในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
พัฒนาระบบราชการ
2. การเป็นศูนย์กลาง/่ผูน้ าการรักษาความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาคอาเซียน
3. การมีบทบาทของกองทัพเรือในการรักษาความมั่นคงทางทะเล
4. การเป็นกองทัพเรือที่มีขีดสมรรถนะสูง
ประเภทการแข่งขัน

คู่แข่ง

ภายในประเทศ

กองทัพบก

ภายนอกประเทศ่

กองทัพเรือสาธารณรัฐ
สิงคโปร์

ข้อจากัดในการได้มาซึ่ง
ข้อมูล
-่ไมมีข้อจากัด่-่การได้มาซึ่งข้อมูลที่
เกี่ยวข้องของประเทศตางๆ่
กระทาได้คอนข้างยาก
– สานักงานคณะกรรมการ

แหล่งข้อมูลเชิง
ข้อจากัดในการได้มาซึ่ง
เปรียบเทียบและข้อมูล
ข้อมูล
เชิงแข่งขัน
– สานักงานคณะกรรมการ
-่ไมมีข้อจากัด่พัฒนาระบบราชการ
- ไมมี่-่การได้มาซึ่งข้อมูลที่
เกี่ยวข้องของประเทศตางๆ่
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กระทาได้คอนข้างยาก
ประเทศในภูมิภาค
อาเซี่ยน
= คณะทางานฯ ตรวจสอบรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

ข. บริบทเชิงยุทธศาสตร์
(12) ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์
- ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์่และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ของกองทัพเรือ่ในด้านพันธกิจ่ด้านการปฏิบัติการ่
ด้านความรับผิดชอบตอสังคม่และด้านบุคลากร่คืออะไร
- ตรวจสอบกับสิ่งท้าทายที่กองทัพเรือกล่าวใน You Tube Navy Channel Thailand หรือที่กรมยุทธการ
ทหารเรือจะให้ข้อพิจารณา
ความท้าทายเชิง
ยุทธศาสตร์
ด้านพันธกิจ

สิ่งท้าทาย
1. ทิศทางการพัฒนาประเทศ
ทิศทางการพัฒนาประเทศในปัจจุบันและตอเนื่องไปในอนาคต่รัฐบาลให้ความสาคัญกับการ
ผลักดันให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางหลักของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้่โดยการวาง
ยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการเชื่อมโยงระบบขนสงทั้งทางบกและทางทะเลของประเทศกับภูมิภาคตาง่ๆ่
ของโลก่่ทิศทางตาง่ๆ่เหลานี้ล้วนเป็นความท้าทายอยางยิ่ง่เนื่องจากกองทัพเรือจาเป็น
จะต้องเรงพัฒนาขีดความสามารถให้เทาทันและมีขีดความสามารถที่เหมาะสมในการคุ้มครอง
และพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลทั้งที่อยูภายในประเทศและในภูมิภาคตาง่ๆ่
ของโลกที่ประเทศไทยมีผลประโยชน์ไปถึง่ให้มีความปลอดภัยจากภัยคุกคามรูปแบบตาง่
ๆ
2. ทิศทางความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ
่่่่่่่นานาประเทศตระหนักดีวาการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงทางทะเลให้ได้อยางมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืนนั้น่ไมสามารถดาเนินการด้วยประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงลาพัง่แต
จะต้องอาศัยความรวมมือจากประเทศตาง่ๆ่ในการแก้ไขปัญหารวมกัน่ดังเห็นได้จากการ
จัดตั้งกลไกและการขยายกรอบความรวมมือด้านความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาคตาง่ๆ่ของโลก
อยางกว้างขวางในปัจจุบัน่ซึ่งความรวมมือเหลานี้่ล้วนเป็นความท้าทายและโอกาสของ
กองทัพเรือที่จะต้องพัฒนาศักยภาพให้เพียงพอ่และพิจารณาวางบทบาทให้เหมาะสมที่จะต้อง
มีสวนรวมในการรักษาความมั่นคงทางทะเลในระดับนานาชาติ่เพื่อความสงบสุข่ความ
เจริญรุงเรืองรวมกันของภูมิภาคและประชาคมโลกในอนาคต
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ความท้าทายเชิง
ยุทธศาสตร์
ด้านปฏิบัติการ
ด้านทรัพยากรบุคคล

สิ่งท้าทาย
-่การควบคุมบังคับบัญชาและสั่งการกาลังทางเรือ่ที่เป็นโครงขาย่ระยะไกล
-่การปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานภายนอกกองทัพเรือ่ในลักษณะการบูรณาการ
-่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม่ทัศนคติของบุคลากรกองทัพเรือ่ให้สอดคล้องกับคานิยม
และวิสัยทัศน์ของกองทัพเรือ
-่การคัดเลือกบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง่เพื่อดารงตาแหนงที่สาคัญของกองทัพเรือ
-่การพัฒนาบุคลากรสูการเป็นองค์กรแหงการเรียนรู้่และรักษาความรู้ไว้กับองค์กรอยาง
ยั่งยืน
-่การบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกองทัพเรือ่และความ
ต้องการของผู้รับบริการและผู้มีสวนได้เสีย
-่การเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการเข้าสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

- น.ท.ธนภัทรฯ ร่วมกับ ยก.ทร.ตรวจสอบรายละเอียด Challenge กับยุทธศาสตร์กองทัพเรือ 10 ปี
ค. ระบบการปรับปรุงผลการดาเนินการ
(13) ระบบการปรับปรุงผลการดาเนินการ
-่ องค์ประกอบสาคัญของระบบการปรับปรุงผลการดาเนินการ่ รวมทั้งกระบวนการประเมิน่ การปรับปรุงโครงการและ
กระบวนการที่สาคัญของกองทัพเรือมีอะไรบ้าง
แนวทางและวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพของกองทัพเรือโดยการศึกษาข้อมูลสารสนเทศของผลการประเมิน
ในปีที่ผานมาจากเครื่องมือตางๆ่เชน่ระบบงานการควบคุมภายใน่ระบบวิเคราะห์ความสาเร็จของการดาเนินงาน
(Performance Assessment Rating Tool) ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีสวนได้สวนเสีย่เป็นต้น่ตลอดจน
ตรวจสอบสภาพแวดล้ อมทั้งภายในและภายนอกเพื่อหาจุดเดนจุดที่ควรพัฒ นาโอกาสในการพัฒ นาและอุปสรรค
ดาเนิ นการวิเคราะห์ส าเหตุของปั ญหาและแนวทางแก้ไขกาหนดเปูาหมายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากาหนด
แผนปฏิบัติการรายปีการเขียนโครงการ/กิจกรรมและการนาแผนพัฒนาคุณภาพไปสูการปฏิบัติโดยการดาเนินการ
ดังกลาวใช้หลักการ PDCA (Plan - Do - Check - Act)คือรวมวางแผนรวมปฏิบัติรวมประเมินและรวมปรับปรุงเป็น
พื้น ฐานในการพัฒ นาประสิ ทธิภ าพและคุณภาพการดาเนินงานของกองทัพเรือรวมทั้งกองทัพเรือได้พัฒ นาระบบ
สารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองทัพเรือเชนระบบ RTN ERP สาหรับเป็นฐานข้อมูลสาคัญในการวาง
แผนการตัดสินใจการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินการเพิ่มการนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการ
ปฏิบั ติง านเพื่อ เพิ่มประสิ ทธิ ภ าพและลดคาใช้จายตลอดจนพัฒ นาบุคคลากรให้ มีความเชี่ย วชาญในทุกสาขาการ
ปฏิบัติงานของกองทัพเรือและยกระดับองค์กรสูความเป็นเลิศโดยการพัฒนาหนวยให้สามารถรับรางวัลการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในระดับก้าวหน้าตลอดจนสนับสนุนและสงเสริมให้หนวยขึ้นตรงกองทัพเรือและหนวย
เฉพาะกิจของกองทัพเรือนาเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเป็นแนวทางในการดาเนินงานของหนวย
รวมทั้งนา BCM (Business Continuity Management) และ CSR (Corporate Social responsibility) เป็น
เครื่องมือสนับสนุนการดาเนินงานเพื่อให้กองทัพเรือสามารถดาเนินงานได้อยางตอนื่องในสภาวะวิกฤตและมีความ
รับผิดชอบตอสังคมเพื่อสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงที่ดีและการดาเนินงานของกองทัพเรือเกิดความยั่งยืน
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1. แนวทางในการเรียนรู้ขององค์การ
กองทัพเรือได้ดาเนินการด้านการเรียนรู้ขององค์การมาเป็นเวลาช้านาน่่จนจัดได้วาเป็นวัฒนธรรมหนึ่งของ
องค์การ่่โดยเฉพาะอยางยิ่งการเรียนรู้ที่บูรณาการกับการปฏิบัติงานตามปกติ่่ดังจะเห็นได้จากการที่กาลังพลใน
กองทัพเรือจะเรียกผู้บังคับบัญชาวา่“ครู”่อยางไรก็ดี่เมื่อพิจารณาถึงรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายในกองทัพเรือ
แล้ว่สามารถนามาสรุปเป็นแนวทางการเรียนรู้ของกองทัพเรือ่ดังนี้
1.1 การเรียนรู้แบบเป็นทางการ
1.1.1 กองทั พ เรื อ ได้ จั ด ท าโครงการศึ ก ษาประจ าปี ่ ประกอบด้ ว ย่โครงการศึ ก ษาที่ จั ด โดย
สถานศึกษา/หนวยงานตาง่ๆ่ภายในกองทัพเรือ่่โครงการศึกษาที่สงไปศึกษาตามาสถานศึกษา/หนวยงานตาง่ๆ่
ภายในประเทศนอกกองทัพเรือและโครงการศึกษาตางประเทศ่่เพื่อพัฒนากาลังพลให้มีขีดสมรรถนะตามที่กาหนด่
โดยสามารถจัดหมวดหมูหลักสูตรตาง่ๆ่เป็น่2่ประเภทใหญ่ดังนี้
-่หลักสูตรเพื่อพัฒนากาลังพลตามชั้นยศมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากาลังพลให้มี่่่่่่่่่่ขีด
สมรรถนะตามชั้นยศที่สูงขึ้น่เน้นความรู้ในมุมกว้าง่ให้เกิดความรอบรู้่่เชน่หลักสูตรพันจานักเรียน่(พัฒนานายทหาร
ประทวนเพื่อให้เป็นนายทหารสัญญาบัตร)่่หลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ่(พัฒนานายทหารชั้นยศนาวาตรี่ให้มี
ความพร้อมในการเป็นฝุายอานวยการระดับกองทัพเรือและผู้บังคับบัญชาระดับหมวดเรือ)่และหลักสูตรวิทยาลัยการ
ทัพเรือ(พัฒนานายทหารชั้นยศนาวาตรี่ให้มีความพร้อมในการเป็นฝุายอานวยการและผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ
กองทัพเรือ)่เป็นต้น
-่หลั ก สู ต รเพื่ อ พั ฒ นาก าลั ง พลสาขาอาชี พ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ พั ฒ นาก าลั ง พลให้ มี่่่่่่่่่
ขีดสมรรถนะตามตาแหนงงานที่รับผิดชอบ่เน้นความรู้ในเชิ งลึก่เฉพาะทาง่ให้เกิดความเชี่ยวชาญชานาญงาน่เชน่่
หลักสูตรนายทหารปราบเรือดาน้า่หลักสูตรนักทาลายใต้น้าจูโจม่และหลักสูตรการบริหารงานอูเรือ่เป็นต้น่
อยางไรก็ดี่เพื่อให้กาลังพลทุกนายมีความรู้ความสามารถเป็นไปตามขีดสมรรถนะที่ตรงตามตาแหนงงาน่จึง
มีแนวทางในการเรียนรู้เพิ่มเติม่ดังนี้
1.1.2 นอกจากการเรียนรู้แบบเป็นทางการที่กองทัพเรือจัดให้ตามข้อ่1.1.1่แล้ว่่กองทัพเรือยัง
สนับสนุนให้กาลังพลที่ต้องการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมตามอัธยาศัย่่ได้ลาไปศึกษาในเวลาราชการโดยทุนสวนตัวทั้ง่่
ในและตางประเทศ่หรือไปศึกษานอกเวลาราชการโดยทุนสวนตัว่่ตามกรอบของกฎ่ระเบียบ่และหลักเกณฑ์ที่ทาง
ราชการกาหนด
1.2 การเรียนรู้แบบไม่เป็นทางการ
ด้วยการนารูปแบบการพัฒนาบุคลากรตามหลักขีดสมรรถนะมาใช้งาน่่ทาให้หนวยงานตาง่ๆ่ใน
กองทัพเรือ่ผู้บังคับบัญชา่และตัวกาลังพลเอง่่สามารถวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาบุคลากร่และเลือกเครื่อง
ในการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้กาลังพลมีขีดสมรรถนะตามต้องการได้่่หากเครื่องมือดังกลาวเป็นการเรียนรู้แบบเป็น
ทางการจะนาไปดาเนิน การจัดทาโครงการศึกษาตามข้อ่1.1.1่่สวนกรณีที่จะใช้เครื่องมือในแบบไมเป็นทางการ่
หนวยงานตาง่ๆ่ในกองทั พเรือ่ผู้ บังคับบัญชา่หรือกาลังพล่่สามารถเลือกใช้วิธีการเรียนรู้แบบไมเป็นทางการที่
หลากหลายและดาเนินการอยูเป็นประจาในกองทัพเรือ่ดังตัวอยางที่สาคัญ่เชน่
1.2.1 การจัดการความรู้ ่่กองทัพเรือมีการดาเนินการจัดการความรู้ที่เป็นระบบ่่มีโครงการและ
งบประมาณสนับสนุน่่มีการวัดและประเมินผล่่รวมทั้งการประเมินหนวยงานตาง่ๆ่ด้านการจัดการความรู้่
1.2.2 การสอนงานเมื่อได้รับตาแหนงใหมจะมีการถายทอดความรู้ในขั้นตอนการสับเปลี่ยนหน้าที่่่
นอกจากนี้ในระหวางปฏิบัติงานจะได้รับความรู้เพิ่มเติมจากผู้รวมงานและผู้เชี่ยวชาญที่ปฏิบัติงานมากอน่
1.2.3 การเรียนรู้ด้วยตนเองเชนการค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสือในห้องสมุด่่การอานวารสาร่่การ
สอบถามผู้รู้่การค้นหาจากระบบอินเตอร์เน็ต่และค้นคว้าจาก่e - -book เป็นต้น
1.2.4 การให้ทาโครงการหรืองานมอบ
2. แนวทางในการแลกเปลี่ยนความรู้
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เป็นการดาเนินการควบคูไปกับการปฏิบัตงานและการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ่่โดยมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทั้งแบบเป็นทางการและไมเป็นทางการ่เชน่่
2.1 การจัดประชุม่และสัมมนา่เพื่อถายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ตาง่ๆ่ทั้งที่ได้รับมาใหม่่และที่กาลัง
จะหมดไปตามวาระการโยกย้ าย/การเกษีย ณอายุ่ รวมทั้งความรู้ที่ต้องการปรับพื้ นฐานใหม /ปรับปรุง ให้ ทันสมั ย่
เนื่องจากใช้มาเป็นเวลานาน่เป็นต้น
2.2 การเผยแพรความรู้ ทั้งจากกองทัพเรือและบุคคล่ผานทางสื่ อตาง่ๆ่เช น่แผนพับ่่เว็บไซต์่ และ
วารสารตาง่ๆ่รวมทั้งการบริการทางวิชาการสูสังคมของสถานศึกษาในสังกัด่ซึ่งจะสามารถนาความรู้บางสวนที่ได้ไป
แลกเปลี่ยนแบงปันกับหนวยงานภายนอกเมาแลกเปลี่ยนในกองทัพเรือได้อีก
2.3 การแลกเปลี่ยนความรู้ในขณะการฝึกหรือการปฏิบัติงานจริง่่สวนใหญจะเป็นความรู้ที่เป็นทักษะ่่ที่
จะแลกเปลี่ยนควบคูไปในการระหวางฝึกหรือการปฏิบัติงานจริง่
2.4 การแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาภายนอก
2.4.1 ในระดับ่กองทัพเรือ
กองทัพเรือได้มีการจัดทาข้อตกลงการประสานความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานตางๆ่
หลายแห ง่เช น่่มหาวิทยาลัย มหิ ดล่่่มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์่่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี่่่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์่สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา่เป็นต้น่่โดยข้อตกลงดังกลาวกาหนดให้หนวยงานที่
เกี่ยวข้องจัดให้มีความรวมมือทางวิชาการ่และการแลกเปลี่ยนผู้ชานาญการในสาขาตาง่ๆ่และให้มีการประชุ มสัมมนา
ทางวิช าการ่ซึ่ งเป็ น การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ อย างหนึ่ ง่เช น่การประชุ มวิ ช าการประเพณีระหว างกองทั พเรือ ่กั บ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์่มหาวิทยาลัยมหิดล่ซึ่งมีการบรรยายและการจัดกลุมประชุมยอย
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้่่เป็นต้น
2.4.2 ในระดับอื่น่ๆ
หนวยตางๆ่ของกองทัพเรือ่ทั้งในระดับหนวยขึ้นตรงกองทัพเรือ่และหนวยในสังกัดของหนวยขึ้น
ตรงกองทัพเรือ่ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหนวยงานที่เกี่ยวข้อง่เพื่อความรู้ที่ได้มาพัฒนางานเป็นประจาทั้งเป็นทางการ่
และไมเป็นทางการ่เชน่
1)่กรมกาลังพลทหารเรือ่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลกับ่กรมเสมียน
ตรา่กรมกาลังพลของเหลาทัพตาง่ๆ่และบริษัท่ปิโตรเลียมแหงประเทศไทย่สารวจและผลิต่่จากัด่(มหาชน)่เป็นต้น
2)่หนวยบัญชาการตอสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง่แลกเปลี่ยนเรียนรู้่เรื่องการเลี้ยงสัตว์น้า่กับ
ศูนย์วิทยาศาสตร์ทางทะเล่มหาวิทยาลัยบูรพา
3)่วิทยาลัย พยาบาลกองทัพเรือ่แลกเปลี่ ยนเรียนรู้เรื่องตาง่ๆ่เกี่ยวกับการผลิ ตบัณฑิต
พยาบาลศาสตร์ที่มีคุณภาพ่กับ่วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก่วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ่มหาวิทยาลัยมหิดล่และ
วิทยาลัยเซ็นหลุยส์่เป็นต้น
4)่กองเรื อ ยุ ท ธการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ก ารทางเรื อ กั บ กองทั พ เรื อ
สหรัฐอเมริกา่และกองทัพเรือมิตรประเทศ
5)่กรมสงบารุงทหารเรือ่แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการสงกาลังบารุง่กับ่กองทัพเรือสิงคโปร์
2.5 จัดนิทรรศการการจัดการความรู้่เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของหนวยขึ้นตรงกองทัพเรือและหนวย
เฉพาะกิจกองทัพเรือ
--------------------------------------------------------------------------
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---------------- ข ้อมูลทีไ่ ม่ใช ้ ------------------------

วิสัยทัศน์
เป้าประสงค์หลัก

เป็นหนวยงานความมั่นคงทางทะเลที่มีบทบาทนาในภูมิภาค่และเป็นเลิศในการบริหาร
จัดการ
1. กาลังรบของกองทัพเรือมีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภารกิจ่รวมทั้งได้รับการ
พัฒนาและเสริมสร้างให้เพียงพอตามขีดความสามารถที่ต้องการตามยุทธศาสตร์
กองทัพเรือ
2. สถาบันพระมหากษัตริย์มีความปลอดภัยและได้รับการเทิดทูนอยางสมพระเกียรติ
3. อธิปไตยของชาติทางทะเลและทางบกในความรับผิดชอบของกองทัพเรือมีความ
ปลอดภัยจากภัยคุกคามทางทหาร
4. ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลได้รับการคุ้มครองและรักษาให้ปลอดภัยจากภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบ
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ค่านิยม

5. ดารงการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้อยางตอเนื่อง
6. ดารงการปฏิบัติเพื่อสนับสนุนงานเพื่อความมั่นคง่การบรรเทาสาธารณภัยและการ
ชวยเหลือประชาชน่การพัฒนาประเทศ่และการแก้ไขปัญหาสาคัญของชาติ่ได้ตามที่
ได้รับการร้องขอหรือมอบหมาย
7. ความสัมพันธ์ระหวางประเทศตามกรอบความรวมมือระหวางประเทศฝุายทหาร่ได้รับ
การสงเสริมและดารงความสัมพันธ์อยางตอเนื่อง
8. การบริหารจัดการกองทัพมีคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
9. ผู้รับบริการและผู้มีสวนได้สวนเสียตามผลผลิตหลักของกองทัพเรือมีความพึงพอใจ
10. กาลังพลของกองทัพเรือ่มีขวัญกาลังใจ่และมีความผาสุกในการปฏิบัติงาน
11. ระบบการทางานของกองทัพเรือมีความโปรงใส่ยุติธรรม่และสามารถตรวจสอบได้
12. ประชาชนได้รับโอกาสเข้ามามีสวนรวมในกระบวนการทางานของกองทัพเรือ
13. หนวยงานภาครัฐและประชาชนได้รับบริการข้อมูลขาวสารของกองทัพเรือได้
โดยสะดวก
14. พัฒนาระบบการทางานหลักของกองทัพเรือให้ตอบสนองตอแนวความคิดทางยุทธศาสตร์
ตามยุทธศาสตร์กองทัพเรือ่และนาระบบการบริหารจัดการสมัยใหมมาประยุกต์ใช้่เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
15. การบริหารจัดการทรัพยากรของกองทัพเรือมีระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ
สนับสนุนอยางเป็นระบบและทันสมัย
16. การพัฒนาองค์กรกองทัพเรือให้มีคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ่
และมีการกากับดูแลองค์กรที่ดีอยางเป็นรูปธรรม
17. พัฒนาระบบการจัดการความรู้ให้เป็นฐานในการพัฒนาองค์กรและบุคลากรในองค์กร
S : Seamanship = ความเป็นชาวเรือ
A : Allegiance =่ความซื่อสัตย์และความจงรักภักดี
I : Integrity and Gentleman =่ความเป็นผู้มีคุณธรรม่จริยธรรม่และความเป็น
สุภาพบุรุษทหารเรือ
L : Leadership =่ความเป็นผู้นา

–่กองทัพเรือดาเนินการภายใต้สภาพแวดล้อมด้านกฎหมาย่กฎระเบียบ่และข้อบังคับที่สาคัญอะไรบ้าง
กองทัพเรือได้ใช้กาลังทางเรือปฏิบัติงานภายใต้กฎหมายอื่น่ดังนี้่
1. กฎอัยการศึก่เป็นการดาเนินการภายในเขตประกาศใช้กฎอัยการศึก่คือ
-่ในเขตรับผิดชอบของกองบัญชาการปูองกันชายแดนจันทบุรี-ตราด่(จังหวัดจันทบุรีเฉพาะ่อ.โปุงน้าร้อน่
และ่อ.สอยดาว่และจังหวัดตราด่เฉพาะ่อ.เมือง่อ.คลองใหญ่่อ.บอไร่กิ่ง่่อ.เกาะช้าง่่อ.แหลมงอบ)
-่ในเขตรับผิดชอบกองทัพเรือ่(จังหวัดนราธิวาส่ปัตตานี่และยะลาทั้งจังหวัด)
- เขตรับผิดชอบหนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลาน้าโขง่(เลย่เฉพาะ่อ.เชียงคาน่ฯ,่อุบลราชธานี่
เฉพาะ่อ.น้ายืน่กิ่ง่่อ.น้าขุน,่เชียงราย่เฉาะ่่อ.เชียงของ่่อ.เชียงแสน่ฯ)
2. กฎการใช้กาลัง่ซึ่งเป็นไปตามที่กระทรวงกลาโหม่เสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบ
3. กฎหมายทะเลระหวางประเทศ่ตามสนธิสัญญา่UNCLOSรวมทั้ง่ISPS CODE และ WMDซึ่งปัจจุบัน
กองทัพเรือได้ปฏิบัติงานในลักษณะเชนเดียวกับกองทัพเรือประเทศอื่น่อันเกิดจากความรวมมือระหวางหนวยงาน
ด้วยกัน่แตการปฏิบัติงานดังกลาวยังไมมีกฎหมายภายในประเทศรองรับ่เนื่องจากประเทศไทยยังมิได้ให้สัตยาบัน
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4. กฎหมายให้อ่านาจทหารเรือเป็นเจ้าหน้าที่แทนหน่วยงานภาครัฐในการควบคุมและบังคับใช้กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการด่าเนินกิจกรรมทางทะเล รวมกฎหมายทั้งสิ้น 29 ฉบับ ดังนี้
(1) พระราชบัญญัติให้อานาจทหารเรือปราบปรามการกระทาความผิดบางอยางทางทะเล่พ.ศ.2490่
และแก้ไขเพิ่มเติม่พ.ศ.2534 ในความผิดตามกฎหมายต่าง ๆ ดังนี้
- พระราชบัญญัติการสงออกไปนอกและการนาเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า่พ.ศ.2522
- กฎหมายวาด้วยแร่(พระราชบัญญัติแร่พ.ศ.2510)
- กฎหมายวาด้วยคนเข้าเมือง่(พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง่พ.ศ.2522)
-่กฎหมายปูองกันและปราบปรามยาเสพติด่พ.ศ.2519
-่กฎหมายยาเสพติดให้โทษ่พ.ศ.2522
-่พระราชกาหนดปูองกันการใช้สารระเหย่พ.ศ.2518
-่กฎหมายวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท พ.ศ.2518
- มาตรการในการปราบปรามผู้กระท่าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2535
- กฎหมายการประมง่พ.ศ.2490
- กฎหมายสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย พ.ศ.2482
(2) พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้าไทย่พ.ศ.2456่แก้ไขเพิ่มเติม่พ.ศ.2540
(3) พระราชบัญญัติเรือไทย่พ.ศ.2481
(4) พระราชบัญญัติศุลกากร่พ.ศ.2469่แก้ไขเพิ่มเติม่พ.ศ.2540
(5) พระราชบัญญัติการประมง่พ.ศ.2490่และ่ปว.ฉบับที่่4่ลง่11่ม.ค.02
(6) พระราชบัญญัติวาด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย่พ.ศ.2482่(แก้ไขเพิ่มเติม่พ.ศ.2539)
(7) พระราชกาหนดควบคุมสินค้าตามชายแดน่พ.ศ.2524
(8) พระราชบัญญัติวาด้วยความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล่พ.ศ.2530
(9) พระราชบัญญัติปูองกัน่และปราบปรามการกระทาอันเป็นโจรสลัด่พ.ศ.2534
(10) พระราชบัญญัติโบราณสถาน่โบราณวัตถุ่ศิลปวัตถุ่และพิพิธภัณฑ์สถานแหงชาติ่พ.ศ.2504่(แก้ไข
เพิ่มเติม่พ.ศ.2534)
(11) พระราชบัญญัติปุาไม้่พ.ศ.2484
(12) พระราชบัญญัติปุาสงวน่พ.ศ.2507
(13) พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ่พ.ศ.2504
(14) พระราชบัญญัติสงวนและรักษาพันธุ์สัตว์ปุา่พ.ศ.2507
(15) พระราชบัญญัติเลื่อยโซยนต์่พ.ศ.2545
(16) พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน่พ.ศ.2528
(17) พระราชบัญญัติการทางานของคนตางด้าว่พ.ศ.2551
(18) พระราชบัญญัติเงินทดแทน่พ.ศ.2537
(19) พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน่พ.ศ.2541
(20) พระราชบัญญัติความปลอดภัย่อาชีวอนามัย่และสภาพแวดล้อมในการทางาน่พ.ศ.2554
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โครงสร้างองค์การ
กองทัพเรือ
กองบัญชาการ
กองทัพเรือ
ส่วนบัญชาการ(14)

ส่วนกาลังรบ (9)

ส่วนยุทธบริการ (10)

สานักงานเลขานุ การ
กองทัพเรือ

กองเรือยุทธการ

กรมอู่ทหารเรือ

กรมสารบรรณทหารเรือ

ทัพเรือภาคที่ 1

กรมอิเล็กทรอนิกส์
ทหารเรือ

กรมกาลังพลทหารเรือ
กรมข่าวทหารเรือ

กรมยุทธการทหารเรือ
กรมส่งกาลังบารุงทหารเรือ

กรมการสือ่ สารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทหารเรือ

ทัพเรือภาคที่ 2

กรมช่างโยธา
ทหารเรือ

ทัพเรือภาคที่ 3
หน่วยบัญชาการ
ต่อสูอ้ ากาศยานและ
รักษาฝัง่
หน่วยบัญชาการ
นาวิกโยธิน

กรมสรรพาวุธ
ทหารเรือ

ส่วนการศึกษาและวิจัย(3)
กรมยุทธศึกษา
ทหารเรือ
โรงเรียนนายเรือ
สานักงานวิจัยและ
พัฒนาการทางทหาร
ทหารเรือ

กรมพลาธิการ
ทหารเรือ
กรมแพทย์ทหารเรือ

ฐานทัพเรือสัตหีบ

กรมการขนส่ง
ทหารเรือ

ฐานทัพเรือกรุงเทพ

กรมอุทกศาสตร์

กรมสารวัตรทหารเรือ
กรมการเงินทหารเรือ

กรมสวัสดิการ
ทหารเรือ

สานักงานตรวจสอบภายใน
ทหารเรือ

กรมวิทยาศาสตร์
ทหารเรือ

กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ
สานักงานปลัดบัญชีทหารเรือ

กรมจเรทหารเรือ
สานักงานจัดหายุทโธปกรณ์
ทหารเรือ

สานักงานพระธรรมนู ญ
ทหารเรือ

กลุ่มส่วนบัญชาการ (14)
มีหน้าที่ในการวางแผน่่
อานวยการ่ประสานงาน่่

กลุ่มส่วนกาลังรบ (9)

กลุ่มส่วนยุทธบริการ (10)

กลุ่มส่วนการศึกษา
และวิจัย (3)
มีหน้าที่ในการเตรียมกาลัง่่ มีหน้าที่ในการ่่อานวยการ่่ มีหน้าที่ในการอานวยการ่่
ใช้กาลัง่่อานวยการฝึก่่ ประสานงาน่่กากับการ่ ประสานงาน่่กากับการ่
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กลุ่มส่วนบัญชาการ (14)
กากับการ่่การดาเนินการ่
ตลอดจน่ตรวจ่ประเมินคา่
เสนอแนะ่และติดตามผล
การปฏิบัติราชการงานด้าน
ตาง่ๆ่ของกองทัพเรือ
(Administrative support
staff)
1. สานักงานเลขานุการ
กองทัพเรือ่
2. กรมสารบรรณทหารเรือ่
3. กรมกาลังพลทหารเรือ่
4. กรมขาวทหารเรือ่
5. กรมยุทธการทหารเรือ่
6. กรมสงกาลังบารุง
ทหารเรือ่
7. กรมการสื่อสารและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศทหารเรือ
8. กรมกิจการพลเรือน
ทหารเรือ่
9. สานักงานปลัดบัญชี
ทหารเรือ่
10. กรมการเงินทหารเรือ่
11. กรมจเรทหารเรือ่
12. สานักงานตรวจสอบ
ภายในทหารเรือ
13. สานักงานจัดหา
ยุทโธปกรณ์ทหารเรือ
14. สานักงานพระธรรมนูญ
ทหารเรือ

กลุ่มส่วนกาลังรบ (9)
และการดาเนินการใน
ขอบเขตอานาจหน้าที่
รับผิดชอบ

1. กองเรือยุทธการ
2. หนวยบัญชาการนาวิก
โยธิน่
3. หนวยบัญชาการตอสู้
อากาศยานและรักษาฝั่ง่
4. ทัพเรือภาคที่่๑
5. ทัพเรือภาคที่่๒
6. ทัพเรือภาคที่่๓
7.ฐานทัพเรือสัตหีบ่
8. ฐานทัพเรือกรุงเทพ่
9. กรมสารวัตรทหารเรือ่่

กลุ่มส่วนยุทธบริการ (10)

กลุ่มส่วนการศึกษา
และวิจัย (3)
และดาเนินการเกี่ยวกับ่
และดาเนินการเกี่ยวกับ่่
การซอม่่สร้าง่่ดัดแปลง่่ การฝึก่่ศึกษา่่วิจัย่่และ
ทดสอบ่่ตลอดจนการสง พัฒนา่ในขอบเขตหน้าที่
กาลัง่และการจัดหาใน
รับผิดชอบของหนวยตาง่ๆ
ขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบ
ของหนวยตาง่ๆ
1. กรมอูทหารเรือ
2. กรมอิเล็กทรอนิกส์
ทหารเรือ่
3. กรมชางโยธาทหารเรือ
4. กรมสรรพาวุธทหารเรือ่
5. กรมพลาธิการทหารเรือ
6. กรมแพทย์ทหารเรือ
7. กรมการขนสงทหารเรือ่
8. กรมอุทกศาสตร์
ทหารเรือ
9. กรมสวัสดิการทหารเรือ
10. กรมวิทยาศาสตร์
ทหารเรือ

1. กรมยุทธศึกษาทหารเรือ่
2. โรงเรียนนายเรือ
3. สานักวิจัยและพัฒนาทาง
ทหารกองทัพเรือ
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ระบบการกากับดูแลของกองทัพเรือ
1.่ กองทัพเรือได้มีการจัดวางระบบควบคุมภายในของกองทัพเรือ่ ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินวาด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน่ พ.ศ.2544่ ่ ่ ประกอบด้วยการควบคุมภายในด้านตางๆ่ 10่ ด้าน
เพื่อกากับดูแลให้การปฏิบัติงานด้านตางๆ่ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้่ และให้หนวยขึ้นตรงกองทัพเรือนาไปจัด
วางระบบควบคุมภายใน่ ในระดับสวนงานยอยในด้านที่เกี่ยวข้อง่ และหนวยขึ้นตรงกองทัพเรือ่ มีการวิเคราะห์ความเสี่ ยง
ในการควบคุมภายในจัดทาเป็นแผนปรับปรุงการควบคุมภายในเป็นประจาทุกปี่
มีการรายงานผลการดาเนินการตาม
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของกองทัพเรือ่ ให้กระทรวงกลาโหม่ ทุกวงรอบ่ 6 เดือน่ โดยกาหนดให้กรมจเร
ทหารเรือ่(7่ด้าน)่และสานักงานตรวจสอบภายในทหารเรือ่(3 ด้าน)่เป็นผู้สอบทานการดาเนินการของหนวยงานยอยใน
ด้านที่รับผิดชอบ

ระบบงานตรวจสอบภายใน ของ ทร.

กองทัพเรื อ ใน ทร. ที่มีผบู ้ งั คับบัญชา ตั้งแต่ระดับ
ผูบ้ งั คับการกองเรื อ ขึ้นไป ซึ่ ง รตส.44 ข้อ 6
กาหนดให้มีอตั รา นตส.ประจากองทัพเรื อ
พธ.ทร.

รพ.สมเด็จ
พระปิ่ น
เกล้า ฯ
รพ.สมเด็จ
พระนาง
เจ้าฯ

รายงานผล
การตรวจสอบ

นตส.ประจากองทัพเรือ
(ตาม รตส. 44ข้ อ 4.7 )
เข้ าตรวจสอบตามที่ รตส.
44 ข้ อ 13กาหนด

อร.
พร.
กร.

ฐท.สส.
นย.
อรม.
กง.ทร.

กองทัพเรือ

การตรวจสอบภายในระดับ
กองทัพเรือ

การตรวจสอบภายในระดับ
กองทัพเรือ

สก.ทร.

วางระบบงานตามที่
รตส.44 กาหนด

กง.ทร. สนับสนุนกาลังพล
เนื่องจากยังไม่มีอตั รา
นตส.ประจากองทัพเรื อใน

สตช.ทร.

(ขออนุมตั ิแต่งตั้ง
กรรมการฯ)

หน่วย ทร.ใน กทม.
และพื้นที่สตั หี บ 39
หน่วยตาม อนุ
ผนวก 1 ข.
หน่วย ทร.ในพื้นที่
สัตหี บและภาคใต้
44 หน่วยตาม อนุ
ผนวก 2 ข.

เข้าตรวจสอบเงิน
ในงบประมาณ ของ
หน่วย ตามที่ รตส.
44 ข้อ14 กาหนด
เข้าตรวจสอบเงินใน
งบประมาณ ของ
หน่วย ตามที่ รตส.
44 ข้อ14 กาหนด

กรรมการ
ตรวจสอบ
ภายใน
สังกัด กตช 1
กรรมการ
ตรวจสอบ
ภายใน
สังกัด กตช 2

หน่วย ทร.ในพื้นที่
สัตหี บ ภาคะวัน
ออกเฉี ยงเหนือ
และภาคใต้ 46
หน่วย
ตาม อนุผนวก 3

เข้าตรวจสอบเงินใน
งบประมาณ ของ
หน่วย ตามที่ รตส.
44 ข้อ14 กาหนด

กรรมการ
ตรวจสอบ
ภายใน
สังกัด กตช3

เข้าตรวจสอบเงินนอก
งบประมาณ ประเภท
1และ2ของหน่วย
ตามที่ รตส. 44 ข้อ14
กาหนด

กรรมการ
ตรวจสอบ
ภายใน
สังกัด กตพ.

เข้าตรวจเสอบพัสดุ
และทรัพย์สิน ของ
หน่วย ตามที่ รตส.
44 ข้อ 14 กาหนด

กรรมการ
ตรวจสอบ
ภายใน
สังกัด กตส

หน่วย ทร.ในพื้นที่
สัตหี บ ภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ
และภาคใต้ 46 หน่วย

ตาม อนุผนวก 3 ข.
หน่วย ทร.ที่มี
พัสดุ ทรัพย์สิน
ของทางราชการ
จานวน 126
หน่วยตาม อนุ
ผนวก 5 ข.

ผังแสดงระบบงานตรวจสอบภายในของกองทัพเรือ ในภาพรวม

รายงานผล
การตรวจ
เสนอ ทร.

93

2.่ กองทัพเรือกาหนดให้กรมจเรทหารเรือ เป็นหนวยงานที่เป็นผู้ตรวจด้านผลการปฏิบัติงานโดยทั่วไป่
เกี่ยวกับความสาเร็จในการปฏิบัติงานของหนวยขึ้นตรงกองทัพเรือ่ ในนามของผู้บัญชาการทหารเรือ่ รวมทั้งตรวจสอบหา
ปัญหา่ อุปสรรค่ ข้อขัดข้องของหนวยที่จะทาให้การปฏิบัติงานของกองทัพเรือไมเป็นไปตามเปูาหมายที่กาหนดโดยจัดทา
เป็นแผนการตรวจของกรมจเรทหารเรือประจาปี่ และรายงานผลการดาเนินงานให้ผู้บัญชาการทหารเรือได้รับทราบปีละ่ 1่
ครั้ง่ และสานักงานตรวจสอบภายในทหารเรือทาหน้าที่เป็นผู้ตรวจความถูกต้องของการปฏิบัติงานด้านการงบประมาณ
การเงินและการบัญชี่ ตลอดจนการพัสดุและทรัพย์สิน่ ของหนวยตางๆ่ ในกองทัพเรือ่ ่ ในนามของผู้บัญชาการทหารเรือ่่
โดยจัดทาเป็นแผนการตรวจของสานักงานตรวจสอบภายในทหารเรือประจาปี่ เสนอผลการตรวจให้ผู้บัญชาการทหารเรือ
ได้รับทราบข้อผิดพลาดด้านงบประมาณ่การเงินและการบัญชีการพัสดุและทรัพย์สินที่อาจตรวจพบด้วย
การตรวจราชการของกรมจเรทหารเรือ
ประเภทของการตรวจราชการ

การตรวจพิเศษ

การเสนอกองทัพเรือ
ขออนุมัติแผนการ
ตรวจราชการประจาปี

การตรวจตามปกติ

การตรวจติดตามผล

การเสนอเจ้ากรมจเรทหารเรือ
ขออนุมัติการตรวจราชการประเภทอื่นๆ

แจ้งหนวยรับตรวจทราบ
เชิญหนวยรับตรวจประชุม
จัดทาคาสั่งการตรวจราชการ
ดาเนินการตรวจราชการ
เสนอกองทัพเรือ
รายงานผลการตรวจราชการ

การตรวจอื่นๆ
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หนวยรับตรวจรับทราบผลการตรวจราชการ นาปัญหาข้อขัดข้องตามที่กรมเจรทหารเรือเสนอแนะไปแก้ไข่
และรายงานให้กองทัพเรือทราบภายใน่45่วัน

3. ด้านการปราบปรามการทุจริต่กองทัพเรือจัดให้มีศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพเรือ่ทาหน้าที่
ในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของกองทัพเรือ่โดยกาหนดให้มีแผนการปูองกันการทุจริต่ด้าน
กาลังพล่ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง่ด้านการเบิกจายงบประมาณ่และด้านการควบคุมพัสดุ่และแผนการปราบปรามการ
ทุจริตไว้เป็นการเฉพาะ่สอดคล้องกับตามแนวทาง่หลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการปูองกันและปรามปรามการ
ทุจริตแหงชาติ(สานักงาน่ป.ป.ช.)่ยุทธศาสตร์วาด้วยการปูองกันและปรามปรามการทุจริตในภาครัฐ่ของสานักงาน
คณะกรรมการปูองกันและปรามปรามการทุจริตในภาครัฐ่(สานักงาน่ป.ป.ท.)่และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงาน
คณะกรรมการพัฒ นาระบบราชการ่(ส านั กงาน่ก.พ.ร.)กาหนดในแตละปี่ ตลอดจนจัดให้ มีชองทางการรับฟังข้อ
ร้องเรียนตางๆและรายงานผลการดาเนินงาน่พร้อมปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้อง่ให้ผู้บัญชาการทหารเรือทราบ่ทุกรอบ่1่
ปี่เพื่อทบทวนแผนดังกลาว่และปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและทันสมัยอยูเสมอ
ปัจจุบันสานักงานคณะกรรมการปูองกันและปรามปรามการทุจริตในภาครัฐ่(สานักงาน่ป.ป.ท.)่กาลังอยู
ในระหวางการทบทวนยุทธศาสตร์วาด้วยการปูองกันและปรามปรามการทุจริตในภาครัฐ่ฉบับใหม่ซึ่งกองทัพเรือ
จะได้พิจารณาปรับปรุงแผนการปูองกันและปราบปรามการทุจริตของกองทัพเรือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ดังกลาว่
และให้หนวยขึ้นตรงกองทัพเรือ และหน วยเฉพาะกิจ่กองทัพเรือ่ถือปฏิบัติตอไป่นอกจากนั้น่กองทัพเรือได้มีการ
ปรั บ ปรุ ง่พั ฒ นากระบวนการ่ขั้นตอนการตอบสนองตอเรื่องราวร้องทุกข์่ ร้องเรียน่ให้ส ามารถพิจารณาตอบข้อ
ร้องเรียนตางๆ่ได้่ภายใน่80่วัน่ตามภาพกระบวนการด้านลาง
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กระบวนการในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ และร้องเรียนการทุจริต
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Website ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด กองทัพเรือ

4. ด้านการกากับดูแลองค์การที่ดี่กองทัพเรือได้กาหนดนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีของกองทัพเรือ่
ให้ หน วยขึ้นตรงกองทั พเรื อถื อปฏิบั ติ ่ เพื่อ ให้ การปฏิบัติง านของกองทัพ เรือ่มีผ ลในทางปฏิ บัติอยางแท้ จริ ง่และ
เกิ ด ประโยชน์ กั บ ทุ ก ฝุ า ย่การจั ด ท านโยบายการก ากั บ ดู แ ลองค์ ก ารที่ ดี จึ ง ได้ ยึ ด หลั ก การที่ ส าคั ญ เพื่ อ ให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์่ดังตอไปนี้
4.1่เพื่อเป็นนโยบายแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสาหรับสงเสริมธรรมภิบาลให้เกิดขึ้นในหนวยงานและ
สามารถนาไปปฏิบัติและติดตามผลได้อยางเป็นรูปธรรม
4.2่่เพื่อใช้เป็นแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานด้านตาง่ๆ่ของกองทัพเรือ่ทังนี้่เพื่อมิ
ให้เกิดการแสงหาผลประโยชน์สวนตน่อันจะทาให้เกิดความสูญเสียตอรัฐสังคมสิ่งแวดล้อมองค์การผู้รับบริการและผู้มี
สวนได้สวนเสียและผู้ปฏิบัติงานภายในกองทัพเรือ
4.3่เพื่ อ สร้ า งการยอมรั บ ่ความน าเชื่ อ ถื อ ่ความไว้ ว างใจ่ความมั่ น ใจและศรั ท ธาให้ เ กิ ด ขึ้ น กั บ
ผู้รับบริการ่ประชาชนทั่วไป่และผู้มีสวนได้สวนเสีย
ลาสุดกองทัพเรือได้อนุมัติ นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีของกองทัพเรือ่ประจาปีงบประมาณ่2557่
เมื่อ่17่ม.ค.57่โดยศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพเรือ่เป็นผู้รับผิดชอบรวบรวมผลการดาเนินการตามนโยบาย
ดังกลาวจากหนวยขึ้นตรงกองทัพเรือและหนวยเฉพาะกิจกองทัพเรือ่เสนอให้่ผู้บัญชาการทหารเรือ่รับทราบ่ภายใน่
31่ต.ค.ของทุกปี
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กลุ่มผู้รับบริการและผู้มี
บริการที่ให้
ความต้องการ/ความ
ส่วนได้ส่วนเสีย
คาดหวัง
ผู้รับบริการ
1. ความพร้อมของกาลังรบ ด้านความต้องการ
รัฐบาล่/กระทรวงกลาโหม ในการปฏิบัติงานตาม
ผูร้ ับบริการ
ภารกิจ
-อธิปไตยและความมั่นคง
ของชาติทางทะเลในพื้นที่
รับผิดชอบของกองทัพเรือมี
ความมั่นคงและปลอดภัย
จากภัยคุกคามทุกรูปแบบ
-กาลังรบกองทัพเรือมีความ
สมดุลกับกาลังรบทางเรือใน
ภูมิภาคและสามารถใช้เป็น
เครื่องมือในการเจรจา
ตอรองในเวทีการเมือง
ระหวางประเทศได้อยางมี
ประสิทธิภาพ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ความต้องการของผู้มีส่วน
ประชาชนตลอดแนวชายฝั่ง
ได้ส่วนเสีย
ทะเล่ตามลาน้า่และพื้นที่
-ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทางบกในความรับผิดชอบ
ทรัพย์สินและความมั่นคงใน
ของกองทัพเรือ่/ผู้ประกอบ
การประกอบสัมมาชีพ
กิจการทางทะเลและธุรกิจ
เกี่ยวเนื่องกับทะเล
ผู้รับบริการ
2. กาลังรบมีขีด
ด้านความต้องการ
รัฐบาล่/กระทรวงกลาโหม ความสามารถเพียงพอและ ผู้รับบริการ
สมดุลกับประเทศตางๆ่ใน -อธิปไตยและความมั่นคง
ภูมิภาคอาเซียน
ของชาติทางทะเลในพื้นที่
รับผิดชอบของกองทัพเรือมี
ความมั่นคงและปลอดภัย
จากภัยคุกคามทุกรูปแบบ
-กาลังรบกองทัพเรือมีความ
สมดุลกับกาลังรบทางเรือใน
ภูมิภาคและสามารถใช้เป็น
เครื่องมือในการเจรจา
ตอรองในเวทีการเมือง
ระหวางประเทศได้อยางมี
ประสิทธิภาพ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ความต้องการของผู้มีส่วน
ประชาชนตลอดแนวชายฝั่ง
ได้ส่วนเสีย
ทะเล่ตามลาน้า่และพื้นที่
-ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทางบกในความรับผิดชอบ
ทรัพย์สินและความมั่นคงใน

แนวทางและวิธีการสื่อสาร
ระหว่างกัน
การสื่อสารกับผู้รับบริการ
-การประชุมมอบนโยบาย
-การประชุมจัดทา
ยุทธศาสตร์การปูองกัน
ประเทศ่และการแจกจาย
เอกสาร
-บันทึก/หนังสือ/เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
-การสารวจความต้องการ
-การสารวจความพึงพอใจ
และความไมพึงพอใจ
-จัดเวทีแลกเปลี่ยน่(สื่อสาร
สองทาง)
การสื่อสารกับผู้รับบริการ
-การประชุมมอบนโยบาย
-การประชุมจัดทา
ยุทธศาสตร์การปูองกัน
ประเทศ่และการแจกจาย
เอกสาร
-บันทึก/หนังสือ/เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
-การสารวจความต้องการ
-การสารวจความพึงพอใจ
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บริการที่ให้
ส่วนได้ส่วนเสีย
ของกองทัพเรือ่/ผู้ประกอบ
กิจการทางทะเลและธุรกิจ
เกี่ยวเนื่องกับทะเล
ผู้รับบริการ
3.่ถวายความปลอดภัยของ
สถาบันพระมหากษัตริย์
สถาบันพระมหากษัตริย์
(ผานกรมราชองครักษ์)

ความต้องการ/ความ
คาดหวัง
การประกอบสัมมาชีพ

แนวทางและวิธีการสื่อสาร
ระหว่างกัน
และความไมพึงพอใจ
-จัดเวทีแลกเปลี่ยน่(สื่อสาร
สองทาง)
ด้านความต้องการ
การสื่อสารกับผู้รับบริการ
ผู้รับบริการ
-โทรศัพท์/โทรสาร
-สถาบันพระมหากษัตริย์มี -วิทยุติดตอสื่อสาร่และ
ความปลอดภัยทุกกรณี
ประสานการปฏิบัติ
-การประชุมกองอานวยการ
รวมถวายความปลอดภัย
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ความต้องการของผู้มีส่วน การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้
ประชาชนชาวไทย
ได้ส่วนเสีย
ส่วนเสีย
-สถาบันพระมหากษัตริย์มี -การสารวจความต้องการ
ความปลอดภัยทุกกรณี
-การสารวจความพึงพอใจ
และความไมพึงพอใจ
-จัดเวทีแลกเปลี่ยน่(สื่อสาร
สองทาง)
ผู้รับบริการ
4.่ถวายพระเกียรติสถาบัน ด้านความต้องการ
การสื่อสารกับผู้รับบริการ
สถาบันพระมหากษัตริย์
พระมหากษัตริย์
ผู้รับบริการ
-โทรศัพท์/โทรสาร
(ผานกรมราชองครักษ์)
-สถาบันพระมหากษัตริย์ -วิทยุติดตอสื่อสาร่และ
ได้รับการเทิดทูนอยางสม ประสานการปฏิบัติ
พระเกียรติทุกกรณี
-การประชุมกองอานวยการ
รวมถวายความปลอดภัย
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ความต้องการของผู้มีส่วน การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้
ประชาชนชาวไทย
ได้ส่วนเสีย
ส่วนเสีย
-สถาบันพระมหากษัตริย์่ -การสารวจความต้องการ
ได้รับการเทิดทูนอยางสม -การสารวจความพึงพอใจ
พระเกียรติทุกกรณี
และความไมพึงพอใจ
-จัดเวทีแลกเปลี่ยน่(สื่อสาร
สองทาง)
ผู้รับบริการ
5. อธิปไตยทางทะเลและ ด้านความต้องการ
การสื่อสารกับผู้รับบริการ
รัฐบาล่/กระทรวงกลาโหม ทางบกในความรับผิดชอบ ผู้รับบริการ
-โทรศัพท์/โทรสาร
ของกองทัพเรือไมถูกรุกล้า --อธิปไตยและความมั่นคง -วิทยุติดตอสื่อสาร่และ
จากภัยคุกคามทางทหาร
ของชาติทางทะเลในพื้นที่ ประสานการปฏิบัติ
นอกประเทศ
รับผิดชอบของกองทัพเรือมี -การประชุม/สั่งการ
ความมั่นคงและปลอดภัย -การประชุมทางไกลผาน
จากภัยคุกคามทุกรูปแบบ ระบบการประชุมทางวีดิโอ่
-สามารถติดตามภาพ
Video Tele Conference:
สถานการณ์ได้อยาง
VTC
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กลุ่มผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย

บริการที่ให้

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ประชาชนตลอดแนวชายฝั่ง
ทะเล่ตามลาน้า่และพื้นที่
ทางบกในความรับผิดชอบ
ของกองทัพเรือ่/ผู้ประกอบ
กิจการทางทะเลและธุรกิจ
เกี่ยวเนื่องกับทะเล
ผู้รับบริการ
6. คุ้มครองและรักษา
รัฐบาล่/
ผลประโยชน์ของชาติทาง
กระทรวงกลาโหม/
ทะเล
หนวยงานในเครือขายศูนย์
ประสานงานในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทาง
ทะเล:่ศรชล.

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ประชาชนตลอดแนวชายฝั่ง
ทะเล่ตามลาน้า่และพื้นที่
ทางบกในความรับผิดชอบ
ของกองทัพเรือ่/ผู้ประกอบ
กิจการทางทะเลและธุรกิจ
เกี่ยวเนื่องกับทะเล่/การ
ปิโตรเลียมแหงประเทศไทย่
:ปตท.่/ทาเรือสาคัญของรัฐ
และเอกชน
ผู้รับบริการ
7. สนับสนุนการแก้ไขปัญหา
รัฐบาล่/กองอานวยการ
ความไมสงบในจังหวัด
รักษาความมั่นคงภายใน
ชายแดนภาคใต้
ราชอาณาจักร

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ความต้องการ/ความ
คาดหวัง
ตอเนื่อง
ความต้องการของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย
-ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินและความมั่นคงใน
การประกอบสัมมาชีพ

แนวทางและวิธีการสื่อสาร
ระหว่างกัน

ด้านความต้องการ
ผู้รับบริการ
-พื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ในความรับผิดชอบ
ของกองทัพเรือมีความสงบ
เรียบร้อย่และประชาชนใน
พื้นที่มีความเข้าใจและให้
ความรวมมือกับเจ้าหน้าที่
ของรัฐ
ความต้องการของผู้มีส่วนได้

การสื่อสารกับผู้รับบริการ
-โทรศัพท์/โทรสาร
-วิทยุติดตอสื่อสาร่และ
ประสานการปฏิบัติ
-การประชุม/สั่งการ
-บันทึก/หนังสือ/เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
-การสารวจความต้องการ
-การสารวจความพึงพอใจ
และความไมพึงพอใจ
-จัดเวทีแลกเปลี่ยน่(สื่อสาร
สองทาง)
ด้านความต้องการ
การสื่อสารกับผู้รับบริการ
ผู้รับบริการ
-โทรศัพท์/โทรสาร
-อธิปไตยและความมั่นคง -วิทยุติดตอสื่อสาร่และ
ของชาติทางทะเลในพื้นที่ ประสานการปฏิบัติ
รับผิดชอบของกองทัพเรือมี -การประชุม/สั่งการ
ความมั่นคงและปลอดภัย -การประชุมทางไกลผาน
จากภัยคุกคามทุกรูปแบบ ระบบการประชุมทางวีดิโอ่
-สามารถติดตามภาพ
Video Tele Conference:
สถานการณ์ได้อยาง
VTC
ตอเนื่อง
ความต้องการของผู้มีส่วน การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้
ได้ส่วนเสีย
ส่วนเสีย
-ความปลอดภัยในชีวิตและ -การสารวจความต้องการ
ทรัพย์สินและความมั่นคงใน -การสารวจความพึงพอใจ
การประกอบสัมมาชีพ่และ และความไมพึงพอใจ
การดาเนินธุรกิจ
-จัดเวทีแลกเปลี่ยน่(สื่อสาร
สองทาง)

การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้
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ส่วนได้ส่วนเสีย
ประชาชน่ในพื้นที่รับผิดชอบ
ของกองทัพเรือในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

ผู้รับบริการ
รัฐบาล่/กองอานวยการ
รักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ประชาชนและชาวประมง
ในพื้นที่รับผิดชอบของ
กองทัพเรือ

ผู้รับบริการ
รัฐบาล่/กองอานวยการ
รักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร่

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ประชาชนตามแนวชายแดน
ทั้งทางบกและตามลาน้าใน
ความรับผิดชอบของ
กองทัพเรือ

บริการที่ให้

ความต้องการ/ความ
คาดหวัง
ส่วนเสีย
-ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน่และความมั่นคง
ปลอดภัยในการประกอบ
สัมมาชีพ่และการใช้
ชีวิตประจาวัน
ด้านความต้องการ
ผู้รับบริการ
-ประชาชนในพื้นที่
รับผิดชอบของกองทัพเรือมี
ความรู้ความเข้าใจและให้
การสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ
ความต้องการของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย
-มีความรู้ในการประกอบ
สัมมาชีพ่ได้รับการยกยอง่
และมีสวนรวมในการ
ปูองกันชาติรวมกับ
เจ้าหน้าที่รัฐ

แนวทางและวิธีการสื่อสาร
ระหว่างกัน
ส่วนเสีย
-การสารวจความต้องการ
-การสารวจความพึงพอใจ
และความไมพึงพอใจ
-จัดเวทีแลกเปลี่ยน่(สื่อสาร
สองทาง)
8. สนับสนุนงานด้านความ
การสื่อสารกับผู้รับบริการ
มั่นคงทางทะเล่(ไทยอาสา
-โทรศัพท์/โทรสาร
ปูองกันชาติในทะเล)
-วิทยุติดตอสื่อสาร่และ
ประสานการปฏิบัติ
-การประชุม/สัมมนา/สั่ง
การ
-บันทึก/หนังสือ/เอกสารที่
เกี่ยวข้อง
การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
-จัดการฝึกอบรม
-การสารวจความต้องการ
-การสารวจความพึงพอใจ
และความไมพึงพอใจ
-จัดเวทีแลกเปลี่ยน่(สื่อสาร
สองทาง)
9.่สนับสนุนงานด้านความ ด้านความต้องการ
การสื่อสารกับผู้รับบริการ
มั่นคงตามแนวชายแดน่
ผู้รับบริการ
-โทรศัพท์/โทรสาร
(งานตามยุทธศาสตร์การ
-มีกิจกรรมสงเสริมการ
-วิทยุติดตอสื่อสาร่และ
พัฒนาความมั่นคงตามแนว พัฒนาความมั่นคงตามแนว ประสานการปฏิบัติ
ชายแดน)
ชายแดน
-การประชุม/สัมมนา/สั่ง
-สามารถสนับสนุนกาลัง
การ
และทรัพยากรได้ตามที่
-บันทึก/หนังสือ/เอกสารที่
ได้รับการร้องขอ
เกี่ยวข้อง
ความต้องการของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย
-มีความรู้ในการประกอบ
สัมมนาชีพ่ได้รับการ
สนับสนุนทรัพยากร

การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
-จัดการฝึกอบรม
-การสารวจความต้องการ
-การสารวจความพึงพอใจ
และความไมพึงพอใจ
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ส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้รับบริการ
รัฐบาล/กรมปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย่/ศูนย์
เตือนภัยพิบัติแหงชาติ่
(ศตช.)่

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ประชาชนในพื้นที่ทางบก่
และชายฝั่งทะเล่และ
ประชาชนที่ประกอบกิจการ
ประมงในทะเล่ในพื้นที่
รับผิดชอบของกองทัพเรือ

บริการที่ให้

ความต้องการ/ความ
คาดหวัง

10. ชวยเหลือและบรรเทา ด้านความต้องการ
สาธารณภัย่(ภัยธรรมชาติ) ผูร้ ับบริการ
-ข้อมูลแจ้งเตือนภัยที่
รวดเร็ว่ถูกต้องและ
ทันเวลา
-สามารถชวยเหลือ
ประชาชน/เข้าฟื้นฟูบูรณะ
หลังเกิดภัยได้ตามที่ได้รับ
การร้องขอ

ความต้องการของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย
-มีกาลังรบของกองทัพเรือ
พร้อมปฏิบัติในพื้นที่่เพื่อ
ชวยเหลือประชาชนที่
ประสบภัยตลอด่24 ชั่วโมง

แนวทางและวิธีการสื่อสาร
ระหว่างกัน
-จัดเวทีแลกเปลี่ยน่(สื่อสาร
สองทาง)
การสื่อสารกับผู้รับบริการ
-โทรศัพท์/โทรสาร
-วิทยุติดตอสื่อสาร่และ
ประสานการปฏิบัติ
-การประชุม/สัมมนา/สั่ง
การ
-บันทึก/หนังสือ/เอกสารที่
เกี่ยวข้อง
-ระบบสารสนเทศ่และ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่
เกี่ยวข้อง

การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
-เผยแพรประชาสัมพันธ์
ผานสื่อ
-การสารวจความต้องการ
-การสารวจความพึงพอใจ
และความไมพึงพอใจ
-จัดเวทีแลกเปลี่ยน่(สื่อสาร
สองทาง)
ผู้รับบริการ
11. ชวยเหลือผู้ประสบภัย ด้านความต้องการ
การสื่อสารกับผู้รับบริการ
รัฐบาล/กรมปูองกันและ
ในทะเล่(อุบัติเหตุในทะเล่ ผู้รับบริการ
-โทรศัพท์/โทรสาร
บรรเทาสาธารณภัย/
ตามกฎขององค์กรทาง
-มีกาลังรบของกองทัพเรือ -วิทยุติดตอสื่อสาร่และ
กระทรวงคมนาคม/
ทะเลระหวางประเทศ่
พร้อมปฏิบัติในพื้นที่่เพื่อ ประสานการปฏิบัติ
หนวยงานในเครือขายศูนย์ IMO)
ชวยเหลือประชาชนที่
-การประชุม/สัมมนา/สั่ง
ประสานงานในการรักษา
ประสบภัยตลอด่24 ชั่วโมง การ
ผลประโยชน์ของชาติทาง
-บันทึก/หนังสือ/เอกสารที่
ทะเล:่ศรชล.
เกี่ยวข้อง
-ระบบสารสนเทศ่และ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่
เกี่ยวข้อง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ความต้องการของผู้มีส่วน การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้
ประชาชนที่ใช้เส้นทาง
ได้ส่วนเสีย
ส่วนเสีย
สัญจรทางทะเลและทาง
-มีกาลังรบของกองทัพเรือ -รับแจ้งเหตุ
อากาศ
พร้อมปฏิบัติในพื้นที่่เพื่อ -การสารวจความต้องการ
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ผู้รับบริการ
รัฐบาล/สานักงาน
คณะกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ประชาชนและกาลังพลใน
พื้นที่รับผิดชอบของ
กองทัพเรือ

ผู้รับบริการ
รัฐบาล่/กองอานวยการ
รักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร่

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ประชาชนและกาลังพลใน
พื้นที่รับผิดชอบของ

บริการที่ให้

ความต้องการ/ความ
แนวทางและวิธีการสื่อสาร
คาดหวัง
ระหว่างกัน
ชวยเหลือประชาชนที่
-การสารวจความพึงพอใจ
ประสบภัยตลอด่24 ชั่วโมง และความไมพึงพอใจ
-จัดเวทีแลกเปลี่ยน่(สื่อสาร
สองทาง)
12. ปูองกันและปราบปราม ด้านความต้องการ
การสื่อสารกับผู้รับบริการ
ยาเสพติดในพื้นที่
ผู้รับบริการ
-โทรศัพท์/โทรสาร
รับผิดชอบของกองทัพเรือ -พื้นที่ในความรับผิดชอบ -วิทยุติดตอสื่อสาร่และ
ของกองทัพเรือปราศจาก ประสานการปฏิบัติ
ยาเสพติด่และสามารถให้ -การประชุม/สัมมนา/สั่ง
การสนับสนุนการแก้ไข
การ
ปัญหายาเสพติดได้ตามที่ -บันทึก/หนังสือ/เอกสารที่
ได้รับการร้องขอ
เกี่ยวข้อง
-ระบบสารสนเทศ่และ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่
เกี่ยวข้อง
ความต้องการของผู้มีส่วน การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้
ได้ส่วนเสีย
ส่วนเสีย
-พื้นที่ในความรับผิดชอบ -ให้ความรู้่/เผยแพร
ของกองทัพเรือปราศจาก ประชาสัมพันธ์ผานสื่อ
ยาเสพติด
-การสารวจความต้องการ
-ผู้ติดยาเสพติดได้รับการ
-การสารวจความพึงพอใจ
บาบัดฟื้นฟู
และความไมพึงพอใจ
-จัดเวทีแลกเปลี่ยน่(สื่อสาร
สองทาง)
13. สนับสนุนงานเพื่อสร้าง ด้านความต้องการ
การสื่อสารกับผู้รับบริการ
ความสมัครสมานสามัคคี ผู้รับบริการ
-โทรศัพท์/โทรสาร
ของคนในชาติ
-ดาเนินกิจกรรมเพื่อ
-วิทยุติดตอสื่อสาร่และ
เสริมสร้างความปรองดอง ประสานการปฏิบัติ
สมานฉันท์และสนับสนุนให้ -การประชุม/สัมมนา/สั่ง
คนในชาติมีความสามัคคี่ การ
และไมใช้ความรุนแรงใน
-บันทึก/หนังสือ/เอกสารที่
การแก้ปัญหาความขัดแย้ง เกี่ยวข้อง
-ระบบสารสนเทศ่และ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่
เกี่ยวข้อง
ความต้องการของผู้มีส่วน การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้
ได้ส่วนเสีย
ส่วนเสีย
-ไมมีการใช้ความรุนแรงใน -เผยแพรประชาสัมพันธ์
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บริการที่ให้

ความต้องการ/ความ
แนวทางและวิธีการสื่อสาร
คาดหวัง
ระหว่างกัน
การแก้ปัญหาความแตกตาง ผานสื่อ
ทางความคิดในสังคมไทย -การสารวจความต้องการ
-การสารวจความพึงพอใจ
และความไมพึงพอใจ
-จัดเวทีแลกเปลี่ยน่(สื่อสาร
สองทาง)
ผู้รับบริการ
14. สงเสริมกลไกความ
ด้านความต้องการ
การสื่อสารกับผู้รับบริการ
รัฐบาล่/กระทรวงกลาโหม่ รวมมือระหวางประเทศฝุาย ผู้รับบริการ
-โทรศัพท์/โทรสาร
/กระทรวงการตางประเทศ ทหารของกองทัพเรือ
--มีกรอบความรวมมือที่
-วิทยุติดตอสื่อสาร่และ
ชัดเจนเพื่อใช้เป็นกลไกใน ประสานการปฏิบัติ
การประสานการปฏิบัติงาน -การประชุม/สัมมนา/สั่ง
รวมกันที่ดี
การ
-สนับสนุนความสัมพันธ์
-บันทึก/หนังสือ/เอกสารที่
ระหวางประเทศในภาพรวม เกี่ยวข้อง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ความต้องการของผู้มีส่วน การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้
ชาติพันธมิตรและมิตร
ได้ส่วนเสีย
ส่วนเสีย
ประเทศ
-ได้รับการปฏิบัติอันดี่และ -โทรศัพท์/โทรสาร
ได้รับความรวมมือในทุก
-วิทยุติดตอสื่อสาร่และ
ระดับในการดาเนินงาน
ประสานการปฏิบัติ
รวมกัน
-การประชุม/สัมมนา
-บันทึก/หนังสือ/เอกสารที่
เกี่ยวข้อง
-ระบบสารสเทศ่และระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
ผู้รับบริการ
15. เสริมสร้างความรวมมือ ด้านความต้องการ
การสื่อสารกับผู้รับบริการ
รัฐบาล่/
ด้านความมั่นคงระหวาง
ผู้รับบริการ
-โทรศัพท์/โทรสาร
กระทรวงกลาโหม/
ประเทศ
--มีกรอบความรวมมือที่
-วิทยุติดตอสื่อสาร่และ
กระทรวงการตางประเทศ
ชัดเจนเพื่อใช้เป็นกลไกใน ประสานการปฏิบัติ
การประสานการปฏิบัติงาน -การประชุม/สัมมนา/สั่ง
รวมกันที่ดี
การ
-สนับสนุนความสัมพันธ์
-บันทึก/หนังสือ/เอกสารที่
ระหวางประเทศในภาพรวม เกี่ยวข้อง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ความต้องการของผู้มีส่วน การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้
ชาติพันธมิตรและมิตร
ได้ส่วนเสีย
ส่วนเสีย
ประเทศ
-ได้รับการปฏิบัติอันดี่และ -โทรศัพท์/โทรสาร
ได้รับความรวมมือในทุก
-วิทยุติดตอสื่อสาร่และ
ระดับในการดาเนินงาน
ประสานการปฏิบัติ
รวมกัน
-การประชุม/สัมมนา

104
กลุ่มผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย

ผู้รับบริการ
รัฐบาล่/
กระทรวงกลาโหม/
กระทรวงการตางประเทศ

บริการที่ให้

16. ทูตทหารเรือ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ชาติพันธมิตรและมิตร
ประเทศ

ผู้รับบริการ
17. พัฒนาคุณภาพการ
รัฐบาล/สานักงาน
บริหารจัดการภาครัฐของ
คณะกรรมการพัฒนาระบบ กองทัพเรือ
ราชการ่(ก.พ.ร.)

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ประชาชน่และกาลังพล
ของกองทัพเรือ

ความต้องการ/ความ
คาดหวัง

แนวทางและวิธีการสื่อสาร
ระหว่างกัน
-บันทึก/หนังสือ/เอกสารที่
เกี่ยวข้อง
-ระบบสารสเทศ่และระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
ด้านความต้องการ
การสื่อสารกับผู้รับบริการ
ผู้รับบริการ
-โทรศัพท์/โทรสาร
--มีกรอบความรวมมือที่
-วิทยุติดตอสื่อสาร่และ
ชัดเจนเพื่อใช้เป็นกลไกใน ประสานการปฏิบัติ
การประสานการปฏิบัติงาน -การประชุม/สัมมนา/สั่ง
รวมกันที่ดี
การ
-สนับสนุนความสัมพันธ์
-บันทึก/หนังสือ/เอกสารที่
ระหวางประเทศในภาพรวม เกี่ยวข้อง
ความต้องการของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย
-ได้รับการปฏิบัติอันดี่และ
ได้รับความรวมมือในทุก
ระดับในการดาเนินงาน
รวมกัน

การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
-โทรศัพท์/โทรสาร
-วิทยุติดตอสื่อสาร่และ
ประสานการปฏิบัติ
-การประชุม/สัมมนา
-บันทึก/หนังสือ/เอกสารที่
เกี่ยวข้อง
-ระบบสารสเทศ่และระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
ด้านความต้องการ
การสื่อสารกับผู้รับบริการ
ผู้รับบริการ
-โทรศัพท์/โทรสาร
--ยกระดับคุณภาพการ
-วิทยุติดตอสื่อสาร่และ
บริหารจัดการองค์กร
ประสานการปฏิบัติ
ภาครัฐให้เป็นองค์กรขีด
-การประชุม/สัมมนา/สั่ง
สมรรถนะสูง
การ
-บันทึก/หนังสือ/เอกสารที่
เกี่ยวข้อง
-ระบบสารสนเทศ่และ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่
เกี่ยวข้อง
ความต้องการของผู้มีส่วน การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้
ได้ส่วนเสีย
ส่วนเสีย
-ประชาชนได้รับบริการที่มี -โทรศัพท์/โทรสาร
คุณภาพ
-วิทยุติดตอสื่อสาร่และ
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บริการที่ให้

ความต้องการ/ความ
คาดหวัง
-กาลังพลกองทัพเรือมีความ
ผาสุกและความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงาน

ผู้รับบริการ
รัฐบาล/คณะกรรมการ
ปูองกันและปราบปราม
ทุจริตในภาครัฐ

18. ปูองกันและปราบปราม ด้านความต้องการ
ทุจริตของกองทัพเรือ
ผูร้ ับบริการ
--ดาเนินงานให้เป็นผลตาม
แผนปฏิบัติการปูองกันและ
ปราบปรามทุจริตภาครัฐ
ของกองทัพเรือ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ประชาชน่และกาลังพล
ของกองทัพเรือ

ความต้องการของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย
-มีความสุจิต่โปรงใส่
ยุติธรรม่ในการดาเนินงาน

ผู้รับบริการ
รัฐบาล/สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ่(ก.พ.ร.)

19. สงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนใน
กระบวนการทางานของ
กองทัพเรือ

ด้านความต้องการ
ผู้รับบริการ
--เปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีสวนรวมในการ
ดาเนินงานของหนวยของรัฐ
เพิ่มมากขึ้น

แนวทางและวิธีการสื่อสาร
ระหว่างกัน
ประสานการปฏิบัติ
-การประชุม/สัมมนา/
บรรยาย
-บันทึก/หนังสือ/เอกสารที่
เกี่ยวข้อง
-ระบบสารสนเทศ่และ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่
เกี่ยวข้อง
การสื่อสารกับผู้รับบริการ
-โทรศัพท์/โทรสาร
-วิทยุติดตอสื่อสาร่และ
ประสานการปฏิบัติ
-การประชุม/สัมมนา/
บรรยาย
-บันทึก/หนังสือ/เอกสารที่
เกี่ยวข้อง
-ระบบสารสนเทศ่และ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่
เกี่ยวข้อง
การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
-เผยแพรประชาสัมพันธ์
ผานสื่อ
-การสารวจความต้องการ
-การสารวจความพึงพอใจ
และความไมพึงพอใจ
-จัดเวทีแลกเปลี่ยน่(สื่อสาร
สองทาง)
การสื่อสารกับผู้รับบริการ
-โทรศัพท์/โทรสาร
-วิทยุติดตอสื่อสาร่และ
ประสานการปฏิบัติ
-การประชุม/สัมมนา/
บรรยาย
-บันทึก/หนังสือ/เอกสารที่
เกี่ยวข้อง
-ระบบสารสนเทศ่และ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่
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บริการที่ให้

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ประชาชนในพื้นที่ของ
กองทัพเรือที่เข้ารวม
โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับบริการ
20. บริการข้อมูลขาวสาร
รัฐบาล/สานักงาน
ของกองทัพเรือ
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ่(ก.พ.ร.)

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ประชาชนผู้รับบริการข้อมูล
ขาวสาร

ผู้รับบริการ
21. กากับดูแลองค์กรที่ดี
กองทัพเรือ่/สานักงาน
ของกองทัพเรือ
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ่(ก.พ.ร.)

ความต้องการ/ความ
คาดหวัง

แนวทางและวิธีการสื่อสาร
ระหว่างกัน
เกี่ยวข้อง
ความต้องการของผู้มีส่วน การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้
ได้ส่วนเสีย
ส่วนเสีย
-ได้รับโอกาส่ได้รับการ
-การประชุม/สัมมนา
ยอมรับ่และมีสวนรวมใน -การฝึกอบรม
การดาเนินงานโครงการ/ -การสารวจความต้องการ
กิจกรรม
-การสารวจความพึงพอใจ
และความไมพึงพอใจ
-จัดเวทีแลกเปลี่ยน่(สื่อสาร
สองทาง)
ด้านความต้องการ
การสื่อสารกับผู้รับบริการ
ผู้รับบริการ
-โทรศัพท์/โทรสาร
-ประชาชนได้รับบริการ
-วิทยุติดตอสื่อสาร่และ
ข้อมูลขาวสารจากภาครัฐ ประสานการปฏิบัติ
ตามที่ต้องการ
-การประชุม/สัมมนา/
บรรยาย
-บันทึก/หนังสือ/เอกสารที่
เกี่ยวข้อง
-ระบบสารสนเทศ่และ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่
เกี่ยวข้อง
ความต้องการของผู้มีส่วน การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้
ได้ส่วนเสีย
ส่วนเสีย
-ข้อมูลขาวสาร่ถูกต้อง่
-ศูนย์บริการ
รวดเร็ว่และทันสมัย
-ระบบสารสนเทศ่และ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่
เกี่ยวข้อง
-การสารวจความต้องการ
-การสารวจความพึงพอใจ
และความไมพึงพอใจ
-จัดเวทีแลกเปลี่ยน่(สื่อสาร
สองทาง)
ด้านความต้องการ
การสื่อสารกับผู้รับบริการ
ผู้รับบริการ
-โทรศัพท์/โทรสาร
-มีการกาหนดและการ
-วิทยุติดตอสื่อสาร่และ
ปฏิบัติตามนโยบายการ
ประสานการปฏิบัติ
กากับดูแลองค์กรที่ดีอยาง -การประชุม/สัมมนา/
เป็นรูปธรรม
บรรยาย
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หนวยขึ้นตรงกองทัพเรือ่
และหนวยเฉพาะกิจ
กองทัพเรือ

บริการ
1. ความพร้อมของ
กาลังรบในการ
ปฏิบัติงานตาม
ภารกิจ

บริการที่ให้

ความต้องการ/ความ
คาดหวัง

แนวทางและวิธีการสื่อสาร
ระหว่างกัน
-บันทึก/หนังสือ/เอกสารที่
เกี่ยวข้อง
-ระบบสารสนเทศ่และ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่
เกี่ยวข้อง
ความต้องการของผู้มีส่วน การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้
ได้ส่วนเสีย
ส่วนเสีย
-ระบบการทางานเป็นไป
-โทรศัพท์/โทรสาร
ตามแนวทางการกากับดูแล -วิทยุติดตอสื่อสาร่และ
องค์กรที่ดี่ตามหลักธรร
ประสานการปฏิบัติ
มาภิบาล
-การประชุม/สัมมนา/
บรรยาย
-บันทึก/หนังสือ/เอกสารที่
เกี่ยวข้อง
-ระบบสารสนเทศ่และ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่
เกี่ยวข้อง

ส่วนราชการ/
บทบาทหน้าที่ในการ
องค์การที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานร่วมกัน
รัฐบาล่/
-กาหนดนโยบาย่และ
กระทรวงกลาโหม ยุทธศาสตร์การปูองกัน
ประเทศ
-จัดสรรทรัพยากร

ข้อกาหนดที่สาคัญ
ด้านกฎหมาย
-เป็นไปตาม
แนวความคิดทาง
ยุทธศาสตร์การ
ปูองกันประเทศ
ด้านความต้องการ
-อธิปไตยและความ
มั่นคงของชาติทาง
ทะเลในพื้นที่
รับผิดชอบของ
กองทัพเรือมีความ
มั่นคงและปลอดภัย
จากภัยคุกคามทุก
รูปแบบ
-กาลังรบกองทัพเรือมี
ความสมดุลกับกาลัง
รบทางเรือในภูมิภาค
และสามารถใช้เป็น

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน
-การประชุมมอบ
นโยบาย
-การประชุมจัดทา
ยุทธศาสตร์การ
ปูองกันประเทศ่
และการแจกจาย
เอกสาร
-บันทึก/หนังสือ/
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
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2. กาลังรบมีขีด
ความสามารถ
เพียงพอและสมดุล
กับประเทศต่างๆ ใน
ภูมิภาคอาเซียน

ส่วนราชการ/
องค์การที่เกี่ยวข้อง

รัฐบาล่/
กระทรวงกลาโหม

บทบาทหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน

-กาหนดนโยบาย่และ
ยุทธศาสตร์การปูองกัน
ประเทศ
-แลกเปลี่ยน/ให้ข้อมูล
ขาวกรองยุทธศาสตร์
-จัดสรรทรัพยากร

ข้อกาหนดที่สาคัญ
เครื่องมือในการเจรจา
ตอรองในเวทีการเมือง
ระหวางประเทศได้
อยางมีประสิทธิภาพ
ด้านประสิทธิภาพ
-ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติตาม
กระบวนการฝึก
กองทัพเรือประจาปี
-ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติตาม
กระบวนการซอมบารุง
ยุทโธปกรณ์หลักของ
กองทัพเรือ
-ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติตาม
กระบวนการรักษา
ระดับเกณฑ์การสะสม
สิ่งอุปกรณ์ทางทหาร
ของกองทัพเรือ
ด้านกฎหมาย
-เป็นไปตามโครงสร้าง
กาลังรบที่ตอบสนอง
ตอแนวความคิดทาง
ยุทธศาสตร์การ
ปูองกันประเทศ
ด้านความต้องการ
-อธิปไตยและความ
มั่นคงของชาติทาง
ทะเลในพื้นที่
รับผิดชอบของ
กองทัพเรือมีความ
มั่นคงและปลอดภัย
จากภัยคุกคามทุก
รูปแบบ
-กาลังรบกองทัพเรือมี
ความสมดุลกับกาลัง
รบทางเรือในภูมิภาค
และสามารถใช้เป็น

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน

-การประชุมมอบ
นโยบาย
-การประชุมจัดทา
ยุทธศาสตร์การ
ปูองกันประเทศ่
และการแจกจาย
เอกสาร
-การประชุม
พิจารณาโครงการ
เสริมสร้างกาลัง
กองทัพ
-การพิจารณาและ
อนุมัติโครงการ
เสริมสร้างกาลัง
กองทัพ
-การพิจารณาและ
อนุมัติประจาการ
ยุทโธปกรณ์
-บันทึก/หนังสือ/
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ส่วนราชการ/
องค์การที่เกี่ยวข้อง

บทบาทหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน

ข้อกาหนดที่สาคัญ

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน
เครื่องมือในการเจรจา เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ตอรองในเวทีการเมือง
ระหวางประเทศได้
อยางมีประสิทธิภาพ
ด้านประสิทธิภาพ
-ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติตาม
กระบวนการจัดลาดับ
ความสาคัญของ
โครงการและการ
พิจารณาโครงการ
-ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติตาม
กระบวนการจัดหา
ยุทโธปกรณ์และการ
บริหารโครงการ/
สัญญา
-กาลังรบสัมพันธ์ของ
กองทัพเรือกับประเทศ
ตางๆ่ในภูมิภาค
อาเซียนอยูในระดับ่1
ใน่4 ชั้นนา
3. ถวายความ
สถาบันฯ่(ผานกรม -แจ้งหมายกาหนดการ/ ด้านกฎหมาย
-โทรศัพท์/โทรสาร
ปลอดภัยของสถาบัน ราชองครักษ์)
กาหนดการ
-หมายกาหนดการ/
-วิทยุติดตอสื่อสาร่
พระมหากษัตริย์
-ประสานการปฏิบัติ
กาหนดการ
และประสานการ
ระหวางกัน่
-ระเบียบปฏิบัติประจา ปฏิบัติ
-จัดตั้งกองอานวยการ กองทัพเรือตอนที่่4 -การประชุมกอง
รวมถวายความ
ด้านความต้องการ
อานวยการรวม
ปลอดภัย
-สถาบันฯ่มีความ
ถวายความ
ปลอดภัยทุกกรณี
ปลอดภัย
ด้านประสิทธิภาพ
-ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติตาม
กระบวนการถวาย
ความปลอดภัยสถาบัน
ฯ
4. ถวายพระเกียรติ สถาบัน
-ประสานการปฏิบัติ
ด้านกฎหมาย
-โทรศัพท์/โทรสาร
สถาบัน
พระมหากษัตริย์่ ระหวางกัน่
-วิทยุติดตอสื่อสาร่
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พระมหากษัตริย์

ส่วนราชการ/
องค์การที่เกี่ยวข้อง
(ผานกรมราช
องครักษ์)

บทบาทหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน

5. อธิปไตยทางทะเล รัฐบาล่/
และทางบกในความ กระทรวงกลาโหม
รับผิดชอบของ
กองทัพเรือไม่ถูกรุก
ล้าจากภัยคุกคามทาง
ทหารนอกประเทศ

-กาหนดนโยบาย่และ
ยุทธศาสตร์การปูองกัน
ประเทศ
-แลกเปลี่ยน/ให้ข้อมูล
ขาวกรองยุทธศาสตร์
-จัดสรรทรัพยากร

6. คุ้มครองและรักษา รัฐบาล่/

-กาหนดนโยบาย่และ

ข้อกาหนดที่สาคัญ
ด้านความต้องการ
-สถาบันฯ่ได้รับการ
เทิดทูนอยางสมพระ
เกียรติทุกกรณี
ด้านประสิทธิภาพ
-ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติตาม
กระบวนการถวายพระ
เกียรติสถาบัน
ด้านกฎหมาย
-รัฐธรรมนูญ่ม.77
-พ.ร.บ.จัดระเบียบฯ
-พ.ร.ฎ.แบง
กองทัพเรือ
-ยุทธศาสตร์การ
ปูองกันประเทศ
ด้านความต้องการ
-อธิปไตยและความ
มั่นคงของชาติทาง
ทะเลในพื้นที่
รับผิดชอบของ
กองทัพเรือมีความ
มั่นคงและปลอดภัย
จากภัยคุกคามทุก
รูปแบบ
-สามารถติดตามภาพ
สถานการณ์ได้อยาง
ตอเนื่อง
ด้านประสิทธิภาพ
-มีกาลังรบทางเรือ่
ทางบก่และทาง
อากาศ่ของ
กองทัพเรือในการวาง
กาลัง่ลาดตระเวน่เฝูา
ตรวจ่หรือรับ
สถานการณ์ในพื้นที่่
24 ชั่วโมง
ด้านกฎหมาย

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน
และประสานการ
ปฏิบัติ
-บันทึก/หนังสือ/
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

-โทรศัพท์/โทรสาร
-วิทยุติดตอสื่อสาร่
และประสานการ
ปฏิบัติ
-การประชุม/สั่ง
การ
-การประชุม
ทางไกลผานระบบ
การประชุมทาง
วีดิโอ่Video Tele
Conference:
VTC

-โทรศัพท์/โทรสาร
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ส่วนราชการ/
องค์การที่เกี่ยวข้อง
ผลประโยชน์ของชาติ กระทรวงกลาโหม/
ทางทะเล
หนวยงานใน
เครือขายศูนย์
ประสานในการ
รักษาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล่:่
ศรชล.

บทบาทหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน
ยุทธศาสตร์การปูองกัน
ประเทศ
-แลกเปลี่ยน/ให้ข้อมูล
ขาวกรองยุทธศาสตร์
-จัดสรรทรัพยากร

7. สนับสนุนการ
แก้ไขปัญหาความไม่
สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

-กาหนดนโยบาย่และ
ยุทธศาสตร์การรักษา
ความไมสงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
-กาหนดแผน/คาสั่ง
ยุทธการ่และแผน/
คาสั่งปฏิบัติการ

รัฐบาล/กอง
อานวยการรักษา
ความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร

ข้อกาหนดที่สาคัญ
-รัฐธรรมนูญ่ม.77
-พ.ร.บ.จัดระเบียบฯ
-พ.ร.ฎ.แบง
กองทัพเรือ
-กฎหมายให้อานาจ
ทหารเรือเป็น
เจ้าหน้าที่
ด้านความต้องการ
-อธิปไตยและความ
มั่นคงของชาติทาง
ทะเลในพื้นที่
รับผิดชอบของ
กองทัพเรือมีความ
มั่นคงและปลอดภัย
จากภัยคุกคามทุก
รูปแบบ
-สามารถติดตามภาพ
สถานการณ์ได้อยาง
ตอเนื่อง
ด้านประสิทธิภาพ
-มีกาลังรบทางเรือ่
ทางบก่และทาง
อากาศ่ของ
กองทัพเรือในการวาง
กาลัง่ลาดตระเวน่เฝูา
ตรวจ่หรือรับ
สถานการณ์ในพื้นที่่
24 ชั่วโมง
ด้านกฎหมาย
-ยุทธศาสตร์การรักษา
ความไมสงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
-แผน/คาสั่งยุทธการ่
และแผน/คาสั่ง
ปฏิบัติการ
ด้านความต้องการ
-พื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ในความ
รับผิดชอบของ

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน
-วิทยุติดตอสื่อสาร่
และประสานการ
ปฏิบัติ
-การประชุม/สั่ง
การ
-การประชุม
ทางไกลผานระบบ
การประชุมทาง
วีดิโอ่Video Tele
Conference:
VTC

-โทรศัพท์/โทรสาร
-วิทยุติดตอสื่อสาร่
และประสานการ
ปฏิบัติ
-การประชุม/สั่ง
การ
-บันทึก/หนังสือ/
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
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8. สนับสนุนงานด้าน
ความมั่นคงทางทะเล
(ไทยอาสาป้องกัน
ชาติในทะเล)

ส่วนราชการ/
องค์การที่เกี่ยวข้อง

รัฐบาล/กอง
อานวยการรักษา
ความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร

9. สนับสนุนงานด้าน รัฐบาล/กอง
ความมั่นคงตามแนว อานวยการรักษา

บทบาทหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน

-กาหนดนโยบาย่และ
ยุทธศาสตร์ความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร
-กาหนดแผน/คาสั่ง
ยุทธการ่และแผน/
คาสั่งปฏิบัติการ
-จัดสรรทรัพยากร

-กาหนดนโยบาย่และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ข้อกาหนดที่สาคัญ
กองทัพเรือมีความสงบ
เรียบร้อย่และ
ประชาชนในพื้นที่มี
ความเข้าใจและให้
ความรวมมือกับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ด้านประสิทธิภาพ
-ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติตาม
กระบวนการ
ผลัดเปลี่ยนกาลังพล
-ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติการฝึกทบทวน
ให้กับกาลังพลกอน
ผลัดเปลี่ยน
ด้านกฎหมาย
-ยุทธศาสตร์ความ
มั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร
-แผน/คาสั่งยุทธการ่
และแผน/คาสั่ง
ปฏิบัติการ
ด้านความต้องการ
-ประชาชนในพื้นที่
รับผิดชอบของ
กองทัพเรือมีความรู้
ความเข้าใจและให้การ
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ด้านประสิทธิภาพ
-ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติตาม
กระบวนการฝึกอบรม
ไทยอาสาปูองกันชาติ
ในทะเล
ด้านกฎหมาย
-ยุทธศาสตร์การ

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน

-โทรศัพท์/โทรสาร
-วิทยุติดตอสื่อสาร่
และประสานการ
ปฏิบัติ
-การประชุม/
สัมมนา/สั่งการ
-บันทึก/หนังสือ/
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

-โทรศัพท์/โทรสาร
-วิทยุติดตอสื่อสาร่
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ชายแดน (งานตาม
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาความมั่นคง
ตามแนวชายแดน)

10. ช่วยเหลือและ
บรรเทาสาธารณภัย
(ภัยธรรมชาติ)

ส่วนราชการ/
บทบาทหน้าที่ในการ
องค์การที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานร่วมกัน
ความมั่นคงภายใน ความมั่นคงตามแนว
ราชอาณาจักร
ชายแดน
-กาหนดแผน/คาสั่ง
ยุทธการ่และแผน/
คาสั่งปฏิบัติการ
-จัดสรรทรัพยากร

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน
พัฒนาความมั่นคงตาม และประสานการ
แนวชายแดน
ปฏิบัติ
-แผน/คาสั่งยุทธการ่ -การประชุม/
และแผน/คาสั่ง
สัมมนา/สั่งการ
ปฏิบัติการ
-บันทึก/หนังสือ/
ด้านความต้องการ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
-มีกิจกรรมสงเสริมการ
พัฒนาความมั่นคงตาม
แนวชายแดน
-สามารถสนับสนุน
กาลังและทรัพยากรได้
ตามที่ได้รับการร้องขอ
ด้านประสิทธิภาพ
-ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติตาม
กระบวนการดาเนิน
โครงการ/กิจกรรม่
สนับสนุนยุทธศาสตร์
การพัฒนาความมั่นคง
ตามแนวชายแดน

รัฐบาล/กรมปูองกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย่/ศูนย์
เตือนภัยพิบัติ
แหงชาติ่(ศตช.)

ด้านกฎหมาย
-แผนปูองกันภัยฝุาย
พลเรือนแหงชาติ
ด้านความต้องการ
-ข้อมูลแจ้งเตือนภัยที่
รวดเร็ว่ถูกต้องและ
ทันเวลา
-สามารถชวยเหลือ
ประชาชน/เข้าฟื้นฟู
บูรณะหลังเกิดภัยได้
ตามที่ได้รับการร้องขอ
ด้านประสิทธิภาพ
-ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติตาม
กระบวนการในการ
สนับสนุนข้อมูลให้กับ
ศูนย์เตือนภัยพิบัติ
แหงชาติ

-กาหนดนโยบาย่และ
แผนปูองกันภัยฝุายพล
เรือนแหงชาติ
-กาหนดแผน/คาสั่ง
ปฏิบัติการ
-จัดสรรทรัพยากร

ข้อกาหนดที่สาคัญ

-โทรศัพท์/โทรสาร
-วิทยุติดตอสื่อสาร่
และประสานการ
ปฏิบัติ
-การประชุม/
สัมมนา/สั่งการ
-บันทึก/หนังสือ/
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
-ระบบสารสนเทศ่
และระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่
เกี่ยวข้อง
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ส่วนราชการ/
องค์การที่เกี่ยวข้อง

บทบาทหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน

ข้อกาหนดที่สาคัญ

-ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติตาม
กระบวนการเผยแพร
และประชาสัมพันธ์
ข้อมูลเตือนภัยในกรณี
ฉุกเฉิน
-ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติตาม
กระบวนการชวยเหลือ
และบรรเทาสาธารณ
ภัย
11. ช่วยเหลือ
รัฐบาล/กรมปูองกัน -กาหนดนโยบาย
ด้านกฎหมาย
ผู้ประสบภัยในทะเล และบรรเทาสา
-แจ้ง/ประสานข้อมูล่ -กฎขององค์กรทาง
(อุบัติเหตุในทะเล
ธารณภัย/กระทรวง -จัดสรรทรัพยากร
ทะเลระหวางประเทศ่
ตามกฎขององค์กร
คมนาคม/
(International
ทางทะเลระหว่าง
หนวยงานใน
Maritime
ประเทศ IMO)
เครือขาย่ศูนย์
Organization: IMO)
ประสานในการ
ด้านความต้องการ
รักษาผลประโยชน์
-มีกาลังรบของ
ของชาติทางทะเล่:่
กองทัพเรือพร้อม
ศรชล.
ปฏิบัติในพื้นที่่เพื่อ
ชวยเหลือประชาชนที่
ประสบภัยตลอด่24
ชั่วโมง
ด้านประสิทธิภาพ
-ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติตาม
กระบวนการชวยเหลือ
ผู้ประสบภัยในทะเล
12. ป้องกันและ
รัฐบาล/สานักงาน -กาหนดนโยบาย่และ ด้านกฎหมาย
ปราบปรามยาเสพติด ปูองกันและ
ยุทธศาสตร์การตอสู้เพื่อ -ยุทธศาสตร์การตอสู้
ในพื้นที่รับผิดชอบ
ปราบปรามยาเสพ เอาชนะยาเสพติด
เพื่อเอาชนะยาเสพติด
ของกองทัพเรือ
ติด
-กาหนดแผน/คาสั่ง
-กฎหมายให้อานาจที่
ปฏิบัติการ
เกี่ยวข้อง
-จัดสรรทรัพยากร
ด้านความต้องการ
-พื้นที่ในความ
รับผิดชอบของ
กองทัพเรือปราศจาก

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน

-โทรศัพท์/โทรสาร
-วิทยุติดตอสื่อสาร่
และประสานการ
ปฏิบัติ
-การประชุม/
สัมมนา/สั่งการ
-บันทึก/หนังสือ/
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
-ระบบสารสนเทศ่
และระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่
เกี่ยวข้อง

-โทรศัพท์/โทรสาร
-วิทยุติดตอสื่อสาร่
และประสานการ
ปฏิบัติ
-การประชุม/
สัมมนา/สั่งการ
-บันทึก/หนังสือ/
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
-ระบบสารสนเทศ่
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ส่วนราชการ/
องค์การที่เกี่ยวข้อง

13. สนับสนุนงานเพื่อ รัฐบาล/กอง
สร้ างความสมั ครสมาน อานวยการรักษา
สามัคคีของคนในชาติ ความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร

บทบาทหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน

-กาหนดนโยบาย่
-แจ้ง/ประสานข้อมูล
-จัดสรรทรัพยากร

14. ส่งเสริมกลไก
รัฐบาล่/
-กาหนดนโยบาย
ความร่วมมือระหว่าง กระทรวงกลาโหม/ ความสัมพันธ์ระหวาง

ข้อกาหนดที่สาคัญ
ยาเสพติด่และ
สามารถให้การ
สนับสนุนการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดได้
ตามที่ได้รับการร้องขอ
ด้านประสิทธิภาพ
-ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติตาม
กระบวนการปูองกัน
และปราบปรามยาเสพ
ติด
-ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติตาม
กระบวนการบาบัด
ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
ด้านกฎหมาย
ด้านความต้องการ
-ดาเนินกิจกรรมเพื่อ
เสริมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์
และสนับสนุนให้คนใน
ชาติมีความสามัคคี่
และไมใช้ความรุนแรง
ในการแก้ปัญหาความ
ขัดแย้ง
ด้านประสิทธิภาพ
-ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติตามกระบวนการ
ดาเนินโครงการ/
กิจกรรมเสริมสร้าง
ความปรองดอง
สมานฉันท์และ
สนับสนุนให้คนในชาติ
มีความสามัคคีของคน
ในชาติ
ด้านกฎหมาย
-ข้อตกลง/สนธิสัญญา/

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน
และระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่
เกี่ยวข้อง

-โทรศัพท์/โทรสาร
-วิทยุติดตอสื่อสาร่
และประสานการ
ปฏิบัติ
-การประชุม/
สัมมนา/สั่งการ
-บั น ทึ ก /หนั ง สื อ /
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
-ระบบสารสนเทศ่
และระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่
เกี่ยวข้อง

-โทรศัพท์/โทรสาร
-วิทยุติดตอสื่อสาร่
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ประเทศฝ่ายทหาร
ของกองทัพเรือ

15. เสริมสร้างความ
ร่วมมือด้านความ
มั่นคงระหว่าง
ประเทศ

ส่วนราชการ/
บทบาทหน้าที่ในการ
องค์การที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานร่วมกัน
กระทรวงการ
ประเทศ
ตางประเทศ
-แจ้ง/ประสานข้อมูล
-จัดสรรทรัพยากร

รัฐบาล่/
กระทรวงกลาโหม/
กระทรวงการ
ตางประเทศ

-กาหนดนโยบาย
ความสัมพันธ์ระหวาง
ประเทศ
-แจ้ง/ประสานข้อมูล
-จัดสรรทรัพยากร

ข้อกาหนดที่สาคัญ
กรอบความรวมมือ
ตางๆ
ด้านความต้องการ
-มีกรอบความรวมมือ
ที่ชัดเจนเพื่อใช้เป็น
กลไกในการประสาน
การปฏิบัติงานรวมกัน
ที่ดี
-สนับสนุน
ความสัมพันธ์ระหวาง
ประเทศในภาพรวม
ด้านประสิทธิภาพ
-ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติตาม
กระบวนการดาเนิน
กิจกรรมตามกรอบ
ความรวมมือระหวาง
ประเทศฝุายทหาร
ด้านกฎหมาย
-ข้อตกลง/สนธิสัญญา/
กรอบความรวมมือ
ตางๆ
ด้านความต้องการ
-มีกรอบความรวมมือ
ที่ชัดเจนเพื่อใช้เป็น
กลไกในการประสาน
การปฏิบัติงานรวมกัน
ที่ดี
-สนับสนุน
ความสัมพันธ์ระหวาง
ประเทศในภาพรวม
ด้านประสิทธิภาพ
-ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติตาม
กระบวนการการ
ลาดตระเวนรวมทาง
ทะเลและทางอากาศ
ตามกรอบความ

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน
และประสานการ
ปฏิบัติ
-การประชุม/
สัมมนา/สั่งการ
-บันทึก/หนังสือ/
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

-โทรศัพท์/โทรสาร
-วิทยุติดตอสื่อสาร่
และประสานการ
ปฏิบัติ
-การประชุม/
สัมมนา/สั่งการ
-บันทึก/หนังสือ/
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
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16. ทูตทหารเรือ

17. พัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐของ
กองทัพเรือ

ส่วนราชการ/
องค์การที่เกี่ยวข้อง

รัฐบาล่/
กระทรวงกลาโหม/
กระทรวงการ
ตางประเทศ

รัฐบาล/สานักงาน่
คณะกรรมการ
พัฒนาระบบ
ราชการ่: ก.พ.ร.

บทบาทหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน

-กาหนดนโยบาย
ความสัมพันธ์ระหวาง
ประเทศ
-แจ้ง/ประสานข้อมูล
-จัดสรรทรัพยากร

-แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบราชการ
ไทย
-เกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ
-จัดสรรเงินรางวัลและ
สิ่งจูงใจ

ข้อกาหนดที่สาคัญ
รวมมือตางๆ
-ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติตาม
กระบวนการ
ปฏิบัติการรวมกับกอง
กาลังนานาชาติเพื่อ
งานด้านความมั่นคง
และการรักษา
สันติภาพ่ตามกรอบ
องค์การสหประชาชาติ
ด้านกฎหมาย
-ข้อตกลง/สนธิสัญญา/
กรอบความรวมมือ
ตางๆ
ด้านความต้องการ
-มีกรอบความรวมมือ
ที่ชัดเจนเพื่อใช้เป็น
กลไกในการประสาน
การปฏิบัติงานรวมกัน
ที่ดี
-สนับสนุน
ความสัมพันธ์ระหวาง
ประเทศในภาพรวม
ด้านประสิทธิภาพ
-ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติตาม
กระบวนการการ
ปฏิบัติงานการทูต
ทหารเรือใน
ตางประเทศ
ด้านกฎหมาย
-แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบราชการ
ไทย
ด้านความต้องการ
-ยกระดับคุณภาพการ
บริหารจัดการองค์กร

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน

-โทรศัพท์/โทรสาร
-วิทยุติดตอสื่อสาร่
และประสานการ
ปฏิบัติ
-การประชุม/
สัมมนา/สั่งการ
-บันทึก/หนังสือ/
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
-ระบบสารสนเทศ่
และระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่
เกี่ยวข้อง

-โทรศัพท์/โทรสาร
-วิทยุติดตอสื่อสาร่
และประสานการ
ปฏิบัติ
-การประชุม/
สัมมนา/สั่งการ
-บันทึก/หนังสือ/
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ส่วนราชการ/
องค์การที่เกี่ยวข้อง

บทบาทหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน

18. ป้องกันและ
รัฐบาล/
ปราบปรามทุจริตของ คณะกรรมการ
กองทัพเรือ
ปูองกันและ
ปราบปรามทุจริตใน
ภาครัฐ

-แผนปูองกันและ
ปราบปรามทุจริต
-ประสาน/แจ้งข้อมูล
-ติดตามและตรวจสอบ

19. ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชนใน
กระบวนการทางาน
ของกองทัพเรือ

-แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบราชการ
ไทย
-ให้ข้อมูล/องค์ความรู้

รัฐบาล/สานักงาน่
คณะกรรมการ
พัฒนาระบบ
ราชการ่: ก.พ.ร.

ข้อกาหนดที่สาคัญ
ภาครัฐให้เป็นองค์กร
ขีดสมรรถนะสูง
ด้านประสิทธิภาพ
-ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติตาม
กระบวนการพัฒนา
คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐของ
กองทัพเรือ
ด้านกฎหมาย
-แผนปูองกันและ
ปราบปรามทุจริต
ด้านความต้องการ
-ดาเนินงานให้เป็นผล
ตามแผนปฏิบัติการ
ปูองกันและ
ปราบปรามทุจริต
ภาครัฐของกองทัพเรือ
ด้านประสิทธิภาพ
-ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติตาม
กระบวนการปูองกัน
และปราบปรามทุจริต
ของกองทัพเรือ
ด้านกฎหมาย
-แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบราชการ
ไทย
ด้านความต้องการ
-เปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีสวน
รวมในการดาเนินงาน
ของหนวยของรัฐเพิ่ม
มากขึ้น
ด้านประสิทธิภาพ
-ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติตาม

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
-ระบบสารสนเทศ่
และระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่
เกี่ยวข้อง

-โทรศัพท์/โทรสาร
-วิทยุติดตอสื่อสาร่
และประสานการ
ปฏิบัติ
-การประชุม/
สัมมนา/สั่งการ
-บันทึก/หนังสือ/
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
-ระบบสารสนเทศ่
และระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่
เกี่ยวข้อง

-โทรศัพท์/โทรสาร
-วิทยุติดตอสื่อสาร่
และประสานการ
ปฏิบัติ
-การประชุม/
สัมมนา/สั่งการ
-บันทึก/หนังสือ/
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
-ระบบสารสนเทศ่
และระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่
เกี่ยวข้อง
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20. บริการข้อมูล
ข่าวสารของ
กองทัพเรือ

ส่วนราชการ/
องค์การที่เกี่ยวข้อง

รัฐบาล/สานักงาน่
คณะกรรมการ
พัฒนาระบบ
ราชการ่: ก.พ.ร.

21. กากับดูแลองค์กร รัฐบาล/สานักงาน่
ที่ดีของกองทัพเรือ
คณะกรรมการ
พัฒนาระบบ
ราชการ่: ก.พ.ร.

บทบาทหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน

-บังคับใช้กฎหมาย่
พ.ร.บ.ข้อมูลขาวสารฯ
-ประสาน/แจ้งข้อมูล
-กากับดูแลและติดตาม

-แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบราชการ
ไทย
-ให้ข้อมูล/องค์ความรู้

ข้อกาหนดที่สาคัญ
กระบวนการดาเนิน
โครงการ/กิจกรรมใน
ลักษณะการสงเสริม
การมีสวนรวมจาก
ประชาชนของ
กองทัพเรือ
ด้านกฎหมาย
-พ.ร.บ.ข้อมูลขาวสาร
ฯ
ด้านความต้องการ
-ประชาชนได้รับ
บริการข้อมูลขาวสาร
จากภาครัฐตามที่
ต้องการ
ด้านประสิทธิภาพ
-ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติตาม
กระบวนการ
ดาเนินการของ
ศูนย์บริการข้อมูล
ขาวสารกองทัพเรือ
ด้านกฎหมาย
-แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบราชการ
ไทย
ด้านความต้องการ
-มีการกาหนดและการ
ปฏิบัติตามนโยบาย
การกากับดูแลองค์กร
ที่ดีอยางเป็นรูปธรรม
ด้านประสิทธิภาพ
-ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติตาม
กระบวนการกาหนด
นโยบายการกากับดูแล
องค์กรที่ดี
-ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติตาม

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน

-โทรศัพท์/โทรสาร
-วิทยุติดตอสื่อสาร่
และประสานการ
ปฏิบัติ
-การประชุม/
สัมมนา/สั่งการ
-บันทึก/หนังสือ/
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
-ระบบสารสนเทศ่
และระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่
เกี่ยวข้อง

-โทรศัพท์/โทรสาร
-วิทยุติดตอสื่อสาร่
และประสานการ
ปฏิบัติ
-การประชุม/
สัมมนา/สั่งการ
-บันทึก/หนังสือ/
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
-ระบบสารสนเทศ่
และระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่
เกี่ยวข้อง
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ส่วนราชการ/
องค์การที่เกี่ยวข้อง

บทบาทหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน

ข้อกาหนดที่สาคัญ

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน

กระบวนการปฏิบัติ
และการประเมินผล
การดาเนินการตาม
นโยบายการกากับดูแล
องค์กรที่ดี
ประเภทการแข่งขัน
ภายในประเทศ

ภายนอกประเทศ่

คู่แข่ง

ประเด็นการแข่งขัน

ผลการดาเนินการ
ปัจจุบันเมื่อเปรียบ
กับคู่แข่ง
ผลการเบิกจาย
งบประมาณเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ่2557
ของกองทัพเรือ่เป็น
ลาดับที่่5
คิดเป็นร้อยละ่85.02
ลาดับที่ 3 กองทัพบก
มีผลการเบิกจาย
คิดเป็นร้อยละ 86.69
ผลการประเมินฯ
ปีงบประมาณ่2557
ผานการรับรองฯ่ขั้น
พื้นฐาน่กาลัง
พิจารณาเสนอขอรับ
รางวัลที่มีความโดด
เดนเป็นรายหมวด
- ไมมี่-

กองทัพบก

ผลการเบิกจาย
งบประมาณเมื่อสิ้น
ปีบประมาณ

กองทัพเรือในสังกัด
กระทรวงกลาโหม

การพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ

ประเทศในภูมิภาค
อาเซี่ยน

การมีบทบาทของ
กองทัพเรือในการ
รักษาความมั่นคงทาง
ทะเล
การเป็นกองทัพเรือที่ - ไมมี่มีขีดสมรรถนะสูง

ประเทศในภูมิภาค
อาเซี่ยน

ปัจจัยสาคัญที่ทาให้
ประสบความสาเร็จ
ความสาเร็จในการ
จัดซื้อจัดจ้าง่่และ
เบิกจายงบประมาณ

การนาเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ่มาใช้กับ
หนวยในกองทัพเรือ
อยางทั่วถึง
การมีสวนรวมใน
กิจกรรมด้านความ
มั่นคงทางทะเลใน
ภูมิภาค
การพัฒนาการ
บริหารจัดการของ
กองทัพเรือ
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1. ความสาเร็จในการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายงบประมาณ
ปัจจัยที่ทาให้ประสบความสาเร็จ
ปัจจัยภายใน
1. ความรวดเร็วในการจัดทาแผนการจัดซื้อ
จัดจ้างประจาปี่และการดาเนินการตามแผน
ของหนวยขึ้นตรงกองทัพเรือ่และหนวย
เฉพาะกิจ่กองทัพเรือ่ที่รับผิดชอบ
2. ความรู้่ความสามารถ่และประสบการณ์
ของกาลังพลด้านการจัดซื้อจัดจ้าง่ของหนวย
ขึ้นตรงกองทัพเรือ่และหนวยเฉพาะกิจ่
กองทัพเรือ
3. การกาหนดเปูาหมายและติดตาม
ประเมินผลระดับหนวยขึ้นตรงกองทัพเรือ
ปัจจัยภายนอก
1. การร้องเรียนของผู้ประกอบการที่เสีย
ประโยชน์่หรือไมได้รับการคัดเลือกเป็น
คูสัญญากับกองทัพเรือ

สิ่งที่เปลี่ยนแปลงซึ่งมีผลกระทบต่อสภาพการแข่งขัน
1. ปริมาณของจานวนรายการของสิ่งของที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
2. วิธีการ/แหลงผลิตของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
3. ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อ
จัดจ้าง
1. การเปลี่ยนแปลงกาลังพลที่ทาหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง
2. การให้ความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจายงบประมาณ
1. การกาหนดวงรอบในการติดตามประเมินผลการจัดซื้อจัดจ้าง่และการ
เบิกจายงบประมาณ
- ไมมี่-

2. การนาเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ มาใช้กับหน่วยในกองทัพเรืออย่างทั่วถึง
ปัจจัยที่ทาให้ประสบความสาเร็จ
ปัจจัยภายใน
1.่การให้ความสาคัญ่และการ
สนับสนุนของผู้บริหารในทุกระดับอยาง
จริงจังและตอเนื่อง
2. การรวมมือรวมใจของกาลังพลของ
หนวยขึ้นตรงกองทัพเรือ่และหนวย
เฉพาะกิจ่กองทัพเรือ
3. ความรู้่ความเข้าใจ่และ
ประสบการณ์ของกาลังพลของหนวย
ขึ้นตรงกองทัพเรือ่และหนวยเฉพาะกิจ่
กองทัพเรือ

สิ่งที่เปลี่ยนแปลงซึ่งมีผลกระทบต่อสภาพการแข่งขัน
1.่การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของกองทัพเรือในแตละระดับ
1. การเปลี่ยนแปลงนโยบายของผู้บริหารของหนวยขึ้นตรงกองทัพเรือ่และ
หนวยเฉพาะกิจ่กองทัพเรือ
1. การโยกย้ายสับเปลี่ยนตาแหนงของกาลังพลกองทัพเรือประจาปี
2. การฝึกอบรมให้ความรู้กับผู้เกี่ยวข้องอยางสม่าเสมอ่และตอเนื่อง

4. ความสาเร็จในการปรับปรุงองค์การ่ 1. การอนุมัติงบประมาณเพื่อการปรับปรุงองค์การ
ในประเด็นตางๆ่ในแตละปีงบประมาณ 2. ความรู้่ความเข้าใจ่และประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือด้านการบริหาร
จัดการ่(Management Tools)
ปัจจัยภายนอก
- ไมมี่-
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3. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาค
ปัจจัยที่ทาให้ประสบความสาเร็จ
ปัจจัยภายใน
1. การกาหนดนโยบายด้านการมีสวน
รวมด้านความมั่นคงทางทะเล
2. กาลังพลมีขีดสมรรถนะที่เหมาะสม
ในการปฏิบัติงานรวมกับตางประเทศ
ปัจจัยที่ทาให้ประสบความสาเร็จ
ปัจจัยภายใน
3. ความสามารถในการสนับสนุน
ทรัพยากร
ปัจจัยภายนอก
1. นโยบายด้านการตางประเทศของ
รัฐบาลกับประเทศในภูมิภาค
2. สภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงใน
ภูมิภาค

สิ่งที่เปลี่ยนแปลงซึ่งมีผลกระทบต่อสภาพการแข่งขัน
1. ความตอเนื่องของนโยบายฯ่ของผู้บริหาร
1. การคัดเลือกกาลังพลที่มีทักษะ่ประสบการณ์่ความรู้่ความสามารถ
สิ่งที่เปลี่ยนแปลงซึ่งมีผลกระทบต่อสภาพการแข่งขัน
1. กาลังทางเรือที่พร้อมใช้งาน่
2. สถานภาพงบประมาณประจาปี
- ไมมี่1. ความตอเนื่องของนโยบายฯ่ของรัฐบาล
1. บทบาทของประเทศมหาอานาจในภูมิภาค
2. ความขัดแย้ง/ข้อพิพาทกับประเทศตางๆ่ในภูมิภาค

4. การพัฒนาการบริหารจัดการของกองทัพเรือ
ปัจจัยที่ทาให้ประสบความสาเร็จ
ปัจจัยภายใน
1.่การให้ความสาคัญ่และการ
สนับสนุนของผู้บริหารในทุกระดับ่
อยางจริงจังและตอเนื่อง
2. การรวมมือรวมใจของกาลังพลของ
หนวยขึ้นตรงกองทัพเรือ่และหนวย
เฉพาะกิจ่กองทัพเรือ
3. ความรู้่ความเข้าใจ่และ
ประสบการณ์ของกาลังพลของหนวย
ขึ้นตรงกองทัพเรือ่และหนวยเฉพาะกิจ่
กองทัพเรือ
4. ความสาเร็จในการปรับปรุงองค์การ่
ในประเด็นตางๆ่ในแตละปีงบประมาณ

สิ่งที่เปลี่ยนแปลงซึ่งมีผลกระทบต่อสภาพการแข่งขัน
1.่การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของกองทัพเรือในแตละระดับ
1. การเปลี่ยนแปลงนโยบายของผู้บริหารของหนวยขึ้นตรงกองทัพเรือ่และ
หนวยเฉพาะกิจ่กองทัพเรือ
1. การโยกย้ายสับเปลี่ยนตาแหนงของกาลังพลกองทัพเรือประจาปี
2. การฝึกอบรมให้ความรู้กับผู้เกี่ยวข้องอยางสม่าเสมอ่และตอเนื่อง

1. การอนุมัติงบประมาณเพื่อการปรับปรุงองค์การ
2. ความรู้่ ความเข้าใจ่ และประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือด้านการบริหาร
จัดการ่(Management Tools)
5. ความสาเร็จของการปฏิบัติงานที่เน้น 1. การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยี
ผลลัพธ์และมีประสิทธิภาพสูง
2. การฝึกอบรมให้ความรู้แกกาลังพลอยางตอเนื่อง
ปัจจัยภายนอก
1.่ความสามารถในการปรับตัวให้ทันตอ 1.่รูปแบบของภัยคุกคามเปลี่ยนแปลงไป
การสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
2.่บทบาทของ่ทร.่เปลี่ยนแปลงจากการปูองกันประเทศ่(Defense) เป็น่การ
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ปัจจัยที่ทาให้ประสบความสาเร็จ

สิ่งที่เปลี่ยนแปลงซึ่งมีผลกระทบต่อสภาพการแข่งขัน
รักษาความมั่นคงทางทะเล่(Maritime Security)
2.่การใช้ขีดความสามารถของเอกชนมา 1.่ขีดความสามารถของเอกชนมีสูงขึ้น
ชวยในการทางาน

