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องค์ความรู้ท่ี ๓ ข้ันตอนการปฏิบัติ 
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อน ำแผนกำรฝึก ไปสูก่ำรปฏิบัติใหเ้กิดประสิทธิภำพ 
๒. เพื่อใหส้่วนที่เกี่ยวข้องทรำบถึงขั้นตอนในกำรปฏิบัต ิ

 
หลักการ/แนวทาง 
 ในกำรฝึกภำคทะเลของ นตท. ช้ันปีที่ ๓  เมื่อได้วำงแผนแล้ว  ข้ันตอนกำรปฏิบัติจะต้องน ำแผนที่วำง
ไว้มำใช้ โดยมีกำรควบคุมก ำกับดูแล เพื่อให้เกิดข้อบกพร่องน้อยที่สุดและกำรปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภำพ    
มำกที่สุด 
 
วิธีด าเนินการ 

 ๑.  ประชุมเตรียมกำร กับส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องเพื่อช้ีแจงและท ำควำมเข้ำใจข้ันตอนกำรปฏิบัติกำร
ฝึกภำคทะเล 

    - ก ำหนดกำรฝึกภำคทะเล  
   - กำรจัดก ำลังพลแบ่งมอบหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ และกำรควบคุมบังคับบัญชำ 
   - กำรด ำเนินงำนด้ำนขบวนรถ 
   - กำรด ำเนินงำนต่อแผนกำรบรรทุก กำรควบคุมบังคับบัญชำในเรือ 
   - กำรด ำเนินงำนดำ้นกำรรักษำพยำบำล 
   - กำรเตรียมตัวของผู้เดินทำงไปฝึกภำคทะเล (ด ำเนินกำรจัดท ำแผ่นพับช้ีแจงรำยละเอียด) 
   - กำรช้ีแจง นตท. ช้ันปีที่ ๓ ก่อนกำรฝึกภำคทะเล (ด ำเนินกำรจัดท ำแผ่นพับช้ีแจงรำยละเอียด) 

  ๒.  กำรถวำยสักกำระสิ่งศักดิ์สิทธ์ิภำยใน รร.ตท. เพื่อควำมเป็นสิริมงคลก่อนออกเดินทำง 
ด ำเนินกำรก่อนกำรเดินทำง ๑ วัน ปกติเป็นวันอำทิตย์   มีก ำหนดกำรดังนี้ 
   เวลำ  ๑๗๐๐  นตท.ช้ันปีที่ ๓ พร้อม ณ พระบรมรำชำนุสำวรีย์ ร.๕ กำรแต่งกำยชุดกีฬำ 
          ๑๗๐๕ ผอ.กวท.ฯ พร้อม ณ บรเิวณพิธี  ผอ.กวท.ฯ  กล่ำวถึงควำมส ำคัญของกำรถวำย
    สกักำระ 
                     หน.นตท. บอกแถวถวำยสักกำระ สั่งพัก  สัง่พนมมือ  
   ผอ.กวท. ฯเดินข้ึนถวำย พวงมำลัย จุดเทียนธูป  ๑๖ ดอก และกรำบ 
                          ผอ.กวท.ฯ กลับเข้ำประจ ำที่ ผอ.กวท. เป็นผู้แทนน ำกล่ำวขอพร  
                                หน.นตท.ฯ บอกแถวถวำยสักกำระ สั่งพัก   
     ๑๗๑๕ นตท.ช้ันปีที่ ๓  จัดเป็น ๒  กลุ่ม  พรอ้ม ณ ศำล ๒ มหำรำช และ ศำลกรมหลวง
ชุมพรเขตอุดมศกัดิ์  
                      ๑๗๒๐ ผอ.กวท. พร้อม ณ ศำล ๒ มหำรำช และมีก ำหนดกำรข้ันตอนเช่นเดียวกัน 
                      ๑๗๓๐ ผอ.กวท. พร้อม ณ ศำลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์  และมีก ำหนดกำรข้ันตอน 



๗ 
 

เช่นเดียวกัน 
  ๓.  กำรเดินทำงฝึกภำคทะเลของ นตท. ช้ันปีที่ ๓  
    -  ผู้เดินทำงบรรทุกสัมภำระ, ข้ำวกล่อง พร้อมข้ึนรถ 
    -  รำยงำนควำมพร้อมของผู้ควบคุมรถแต่ละคันด้วยกำรใช้วิทยุ 
    -  ประสำนเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจรถน ำขบวน ให้พร้อมตรงเวลำ     
     -  สั่งเคลือ่นขบวนรถตำมก ำหนดเวลำ 
    -  กำรใช้วิทยุแจ้งเตือน ควบคุมขบวนรถในระหว่ำงกำรเดินทำง  
    -  กำรผ่ำนด่ำน มอรเ์ตอรเ์วย์  ใช้วิธีกำร จดบันทึกลงในสมดุ  และกำรสง่ส ำเนำหนังสือให้แก่  
จนท. เกบ็เงิน ณ ด่ำนเก็บเงินค่ำผ่ำนทำง  
    -  กำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้กับรถน ำต ำรวจ  (รถปิดท้ำยขบวน  เป็นผู้ปฏิบัติ  โดย เจ้ำหน้ำที่ 
สื่อสำรจะใช้วิทยุ สอบถำมช่ือนำมสกุล เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจรถน ำ ในแต่ละช่วงเส้นทำงเพื่อจัดท ำเอกสำร ผลักใช้
เงินยืม 
    -  ต ำบลจุดหมำย  ก ำหนดพื้นที่และกำรจอดยำนพำหนะตำมแผนที่วำงไว้ 
  ๔.  ข้ันตอนกำรปฏิบัติเมื่อเดินทำงถึง ฐำนทัพเรือสัตหีบ 
    - ผบ.หมู่เรือฝึก กล่ำวต้อนรับ   
    - นตท. ช้ันปีที่ ๓ น ำสัมภำระแยกย้ำยประจ ำเรือ ตำมแผนกำรบรรทุก  ฝึกทดสอบก ำลังใจว่ิงข้ึน
เขำกรมหลวงฯ เพื่อสักกำระ พล.ร.อ. พระเจ้ำบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำอำภำกรเกียรติวงศ์  กรมหลวงชุมพร
เขตอุดมศักดิ์   
    - ผบ. หมู่เรือฝึก ประชุมแถลงแผนและหำรือกำรปฏิบัติกับผู้เกี่ยวข้องกำรฝึก 
    - ผบ. หมู่เรือฝึก บรรยำยพิเศษแก่ นตท. ช้ันปีที่ ๓  
  ๕.  กำรปฏิบัติกำรฝึก  
   ๕.๑  วันแรกของกำรเดินทำง 
      -  ช่วงเช้ำ นตท. ช้ันปีที่ ๓ ทดสอบก ำลังใจด้วยกำรว่ำยน้ ำทน โดย ทร. จัดหน่วยปฏิบัติกำร
พิเศษเฝ้ำตรวจกำรปฏิบัติของ นตท. ตลอดเวลำ   
      -  หมู่เรือเดินทำงออกทะเลโดยเรือหลวงสีชัง เรือหลวงกระบุรี และเรือหลวงสุรินทร์ นตท. 
ช้ันปีที่ ๓ ปฏิบัติภำรกิจแรกคือกำรใช้อำวุธเรือ   
      -  กำรปฏิบัติกำรร่วมกับอำกำศยำนของ ทร.   
         -  หมู่เรือฝึกเดินทำงถึง เกำะสมุย บรเิวณ ท่ำเรือหน้ำทอน 
    ๕.๒   วันที่สองของกำรเดินทำง  
        -  นตท. ทยอยลงจำกเรอื สู่ฝัง่ เดินทำงด้วยขบวนรถที่ได้จดัเตรียมไว้   
       -  นตท. เดินทำงส ำรวจรอบเกำะ   
     -  งำนเลี้ยงในช่วงเย็น 
      ๕.๓   วันที่สำมของกำรเดินทำง  
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     - หมู่เรือเริ่มออกเรือ นตท. ท ำกำรฝึกแยกออกเป็นเหล่ำ โดยฝึกกำรรับ - ส่งสิ่งของในทะเล 
ระหว่ำงเรือทั้ง ๓ ล ำ  ตำม รปจ. ของทหำรเรือ   
      ๕.๔   วันที่สี่ของกำรเดินทำง 
      -  หมู่เรือเดินทำงถึงฐำนทพัเรือแหลมเทียน นตท. แต่งกำยชุดฝึก เตรียมกำรส ำหรับพิธีปิด
กำรฝกึบนฝั่ง  
  ๖.  กำรด ำเนินกำรทำงธุรกำร 
   ๖.๑   ประสำนกำรปฏิบัติในกำรปล่อยพักและกลับเข้ำ รร.ตท. ของ นตท. เมื่อเสร็จสิ้นภำรกิจ
กำรฝึกภำคทะเล 
   ๖.๒  ประสำนกำรจัดขบวนยำนพำหนะรับ ส่ง ใหส้อดคล้องกับแผนกำรปล่อยพกัของ กรม นร.ฯ 
   ๖.๓  รวบรวมสง่คืนเสื้อชูชีพและอปุกรณ์ที่เบิกยืมจำก รร.ตท.     

 
แหล่งอ้างอิง 

๑.  ค ำสั่ง ทท. (เฉพำะ) ที่ ๒๓๙/๕๖ ลง ๑๙ ก.ค.๕๖ เรื่อง กำรฝึกภำคทะเลของ นตท. ช้ันปีที่ ๓   
(รุ่น ๕๕) ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖ 

๒.  หนังสือ กยข.บก.รร.ตท. ที่ ต่อ รร.ตท. เลขรับ ๕๖๕๙/๕๖ ลง ๒ ก.ค.๕๖ เรื่อง ขออนุมัติหลักกำร
และงบประมำณน ำข้ำรำชกำร และ นตท. ช้ันปีที่ ๓ (รุ่น ๕๕) ฝึกภำคทะเล ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖ 

๓.  ตำรำงกำรปฏิบัติในกำรฝึกภำคทะเล 
๔.  ก ำหนดกำร 
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