










 กิจการด้านงานอุทกศาสตร์ในประเทศไทย มีประวัติความเป็นมายาวนาน ต้ังแต่ยุคแรกในรัชสมัย พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยการจ้างชาวต่างชาติเข้ามาดำาเนินงานอุทกศาสตร์ วางรากฐาน 
และถ่ายทอดความรู้ให้กับข้าราชการ จนมีการจัดตั้งหน่วยงานอุทกศาสตร์และได้รับการสถาปนายกฐานะ ขึ้นเป็นหน่วย
งานระดับกรมขึ้นตรงต่อกองทัพเรือ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๔ จนถึงปัจจุบัน นับเป็นระยะเวลา ๑๐๐ ปี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 
กรมอุทกศาสตร์ปฏิบัติภารกิจโดยมุ่งเน้นงานบริการด้านความปลอดภัยในการเดินเรือ ได้แก่ การสำารวจ และสร้างแผนที่
เดินเรือ งานเครื่องหมายทางเรือ ต่อมาได้ขยายขอบเขตงานและความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจนถึงปัจจุบัน 
 กรมอุทกศาสตร์ มีหน้าท่ีตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกำาหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองทัพเรือ 
กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๕ กำาหนดให้กรมอุทกศาสตร์มีหน้าที่อำานวยการ ประสานงาน แนะนำา 
กำากับการให้การสนับสนุนและให้บริการด้านอุทกศาสตร์ สมุทรศาสตร์ อุตุนิยมวิทยา วิศวกรรมชายฝ่ัง เคร่ืองหมายทางเรือ 
การบริการการเดินเรือ เวลามาตรฐานประเทศไทย และงานเขตแดนระหว่างประเทศ รวมทั้งการส่งกำาลังบำารุงสาย
อุทกศาสตร์ สมุทรศาสตร์ และอุตุนิยมวิทยา ตลอดจนให้การฝึกและศึกษาวิจัยพัฒนาวิชาการอุทกศาสตร์ สมุทรศาสตร์ 
อุตุนิยมวิทยา และวิชาการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยเป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือในส่วนยุทธบริการ การปฏิบัติ
งานของกรมอุทกศาสตร์ในรอบปีที่ผ่านมา มีการพัฒนางานในหลายด้าน เพื่อให้ทันต่อการพัฒนาเทคโนโลยีทาง
อุทกศาสตร์ที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ตลอดจนมีการกำาหนดแนวทางการดำาเนินการและให้บริการข้อมูลอุทกศาสตร์ 
สมุทรศาสตร์ และอุตุนิยมวิทยา ที่สอดคล้องกับปรัชญาและมาตรฐานขององค์การอุทกศาสตร์สากล (International 
Hydrographic Organization: IHO) ทั้งในเรื่องของการยกระดับการบริหารจัดการและการเข้าถึงข้อมูล ส่งผลให้
กรมอุทกศาสตร์ต้องปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ รวมทั้งเตรียมการในการปรับโครงสร้างองค์กรของกรมอุทกศาสตร์ และการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์(Hydrographic Spatial Data Infrastructure: HSDI) 
เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลแผนท่ีแบบเบ็ดเสร็จ (Hydrographic Production Database : HPD) ใน
การรองรับการจัดทำาผลิตภัณฑ์ภายใต้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางทะเล (IHO S-100 Families) นอกจากนี้ยังเป็นการ
ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ให้สามารถรองรับการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวกรองภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้บริการข้อมูล และผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ ท่ีสามารถตอบสนองภารกิจที่หลากหลายของกองทัพเรือ 
ทั้งทางด้านการปฏิบัติการทางทหาร ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยในน่านนำ้าไทย ด้านการสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศ และด้านการบรรเทาสาธารณภัย โดยดำาเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์บุคคลในสายงานอุทกศาสตร์ผ่าน
การเข้าร่วมการประชุม ศึกษา และอบรม ความรู้และวิทยาการสมัยใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง 
 ในปีงบประมาณที่ผ่านมา กรมอุทกศาสตร์สามารถบรรลุเป้าประสงค์และตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมาย โดยสามารถ 
ส่งมอบผลผลิตให้แก่กองทัพเรือและประชาชนได้เป็นที่เรียบร้อย ซึ่งความสำาเร็จที่เกิดขึ้นนั้นเป็นผลมาจากความสามัคคี 
ความทุ่มเทแรงกายแรงใจ และความมุ่งมั่นของกำาลังพลกรมอุทกศาสตร์ จึงขอขอบคุณและขอมอบเกียรติที่เกิดจาก 
ความสำาเร็จในการปฏิบัติงานให้แก่เพ่ือนข้าราชการ ทหาร พนักงาน และลูกจ้างของกรมอุทกศาสตร์ทุกนาย มา ณ โอกาสน้ี 

พลเรือโท
(จักรกฤช  มะลิขาว)

เจ้ากรมอุทกศาสตร์



พลเรือโท ไชยวุฒิ  นาวิกาญจนะ
เจ้ากรมอุทกศาสตร์

ผู้บังคับบัญชากรมอุทกศาสตร์  งป.๒๕๖๓

พลเรือตรี จักรกฤช  มะลิขาว
รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์ 

พลเรือตรี กตัญญู  ศรีตังนันท์
รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์ 



นาวาเอก ชัยฤทธิ์  เกิดผล
รองผู้อำานวยการศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ

เม.ย.๖๓ - ก.ย.๖๓

พลเรือตรี มนต์เดช  พัวไพบูลย์
ผู้อำานวยการศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ

ผู้บังคับบัญชากรมอุทกศาสตร์  งป.๒๕๖๓

นาวาเอก ปฐมพจน์  แก่นจันทร์
รองผู้อำานวยการศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ

ต.ค.๖๒ - มี.ค.๖๓



นาวาเอก ปฐมพจน์  แก่นจันทร์
รองผู้อำานวยการศูนย์ข้อมูลข่าวกรองภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์

เม.ย.๖๓ - ก.ย.๖๓

พลเรือตรี กตัญญู  ศรีตังนันท์
ผู้อำานวยการศูนย์ข้อมูลข่าวกรองภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์

เม.ย.๖๓ - ก.ย.๖๓

ผู้บังคับบัญชากรมอุทกศาสตร์  งป.๒๕๖๓



นาวาเอก ชัยฤทธิ์  เกิดผล
หัวหน้านายทหารฝ่ายอำานวยการ

ต.ค.๖๒ - มี.ค.๖๓

หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกรมอุทกศาสตร์  งป.๒๕๖๓

นาวาเอก ยอดรัก  ศิลปดุริยางค์
หัวหน้านายทหารฝ่ายอำานวยการ

เม.ย.๖๓ - ก.ย.๖๓

นาวาเอก อดิเรก  มหันตะกาศรี
ผู้บังคับหมวดเรืออุทกศาสตร์

นาวาเอก สมาน  ได้รายรัมย์
หัวหน้ากองบริหารพัสดุ

เม.ย.๖๓ - ก.ย.๖๓

นาวาเอก วัชระพงศ์  เทศพิทักษ์
ผู้อำานวยการโรงเรียนอุทกศาสตร์



 ส่วนที่ ๑
 ภาพรวมองค์กร
 ความเป็นมาของกรมอุทกศาสตร์         ๑-๑

 รายนามเจ้ากรมอุทกศาสตร์         ๑-๒

 ภารกิจขององค์กร          ๑-๔

 การจัดส่วนราชการ          ๑-๕

 อัตรากำาลังพล          ๑-๗

ส่วนที่ ๒ 

การพัฒนาระบบราชการ
หมวด ๑ การนำาองค์การ         ๒-๑

หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร ์       ๒-๔

หมวด ๓ การให้ความสำาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ๒-๗

หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้     ๒-๙

หมวด ๕ การมุ่งเน้นบุคลากร        ๒-๑๓

หมวด ๖ การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ       ๒-๑๗

      ส่วนที่ ๓
 บทสรุปของผู้บริหารกรมอุทกศาสตร์
 - บทสรุปของผู้บริหารกรมอุทกศาสตร์        ๓-๑

 

สารบัญ



 ส่วนที่ ๔
 ผลการดำาเนินงานตามภารกิจ
 กองบังคับการ             ๔-๑

 หมวดเรืออุทกศาสตร์           ๔-๑๑

 กองวิทยาการ           ๔-๑๕ 

 โรงเรียนอุทกศาสตร์            ๔-๒๐

 ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ         ๔-๒๓ 

 กองบริการการเดินเรือ         ๔-๒๕

 กองเครื่องหมายทางเรือ         ๔-๓๒

 ศูนย์ข้อมูลข่าวกรองภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์     ๔-๓๔

 กองภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์        ๔-๓๕

 กองสำารวจแผนที ่            ๔-๔๓

 กองสมุทรศาสตร์            ๔-๔๗

 กองอุตุนิยมวิทยา          ๔-๕๔

 สถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่         ๔-๕๙





 

 

รายงานประจำาปี ๒๕๖๓

๑-๑

ความเป็นมาของกรมอุทกศาสตร์
 งานอุทกศาสตร์ได้เริ่มดำาเนินการในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. ๒๐๖๐ โดยนักสำารวจทางเรือชาวโปรตุเกส 
ได้บันทึกข้อมูลการสำารวจ  และทำาเป็นแผนที่เดินเรือแบบหยาบ ๆ แต่การสำารวจแผนที่อย่างถูกหลักวิชาการ 
มาเริ่มต้นในปี พ.ศ. ๒๓๙๙ เมื่ออังกฤษส่งเรือซาราเซน เข้ามาขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาท
สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อสำารวจแผนที่ทะเลในน่านนำ้าไทยเป็นเวลา ๓ ปี 
 ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัฐบาลไทยได้จ้าง นาวาโท อัลเฟรด เจ.ลอฟตัส 
นายทหารเรืออังกฤษ เข้ามารับราชการเป็นหัวหน้าสำารวจแผนที่ทะเล โดยใช้นายทหารเรือและเรือของไทย 
นาวาโท ลอฟตัส ได้ทำาหน้าที่เป็นอย่างดีจนได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระนิเทศชลธี ต่อจากนั้นมีนาย
ทหารต่างชาติอีกหลายนายที่ได้ดำาเนินการต่อ ๆ กันมา และเพื่อให้นายทหารเรือไทย มีความสามารถดำาเนินงาน
สำารวจและทำาแผนที่ได้เอง ในปี พ.ศ. ๒๔๕๕  รัฐบาลไทยจึงจ้างนายทหารเรือเดนมาร์ก อีกจำานวน ๒ นาย คือ 
นาวาโท ฟริตซ์ ทอมเซ็น และ นาวาโท แมกนัส บอยเซ็น เข้ามาทำางานในกองแผนที่ทะเล กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 
มีหน้าที่สอนนายทหารเรือไทยทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จนสามารถทำางานสำารวจและสร้างแผนที่ได้เอง 
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๕๗ กองแผนที่ทะเล ได้รับการเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น กองอุทกศาสตร์ทหารเรือ
 พ.ศ. ๒๔๖๒ ได้รับโอนกิจการกระโจมไฟและทุ่น จากกรมเจ้าท่า มาอยู่ในความรับผิดชอบ พร้อมทั้งเข้า
เป็นสมาชิกสภาสากลอุทกวิทยา (International Hydrographic Bureau) หรือองค์การอุทกศาสตร์สากล และ
ในวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๔ กองอุทกศาสตร์ได้รับการยกฐานะเป็น กรมอุทกศาสตร์ทหารเรือ ขึ้นตรงต่อ
กระทรวงทหารเรือ มีพลเรือจัตวา ฟริตซ์ ทอมเซ็น เป็นเจ้ากรมอุทกศาสตร์คนแรก และได้มีการพัฒนาองค์กร
อย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลาที่ยาวนานถึง ๑๐๐ ปี



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

รายงานประจำาปี ๒๕๖๓

๑-๒



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

๔๐. พลเรือโท ไชยวุฒิ  นาวิกาญจนะ ๑ ต.ค.๒๕๖๒ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๓

๔๑. พลเรือโท จักรกฤช  มะลิขาว ๑ ต.ค.๒๕๖๓ - ปัจจุบัน

รายงานประจำาปี ๒๕๖๓

๑-๓



ภารกิจขององค์กร

รายงานประจำาปี ๒๕๖๓

๑-๔

ภารกิจองค์กร
 กรมอุทกศาสตร์ มีภารกิจเกี่ยวกับการอำานวยการ ประสานงาน แนะนำา กำากับการ ดำาเนินการ ให้การสนับสนุน

และให้บริการด้านอุทกศาสตร์ สมุทรศาสตร์ อุตุนิยมวิทยา วิศวกรรมชายฝั่ง เครื ่องหมายทางเรือ การเดินเรือ 

เวลามาตรฐานประเทศไทย และงานเขตแดนระหว่างประเทศ รวมทั้งการส่งกำาลังบำารุงพัสดุ สายอุทกศาสตร์ สมุทรศาสตร ์

และอุตุนิยมวิทยา ตลอดจนให้การฝึกและศึกษาวิจัยพัฒนาวิชาการอุทกศาสตร์ สมุทรศาสตร์ อุตุนิยมวิทยา และ

วิชาการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย (ซึ่งเป็นไปตามอำานาจหน้าที่ในพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการและกำาหนด

หน้าที่ของส่วนราชการกองทัพเรือ กองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๓๔)

วิสัยทัศน์
“จะเป็นหน่วยงานที่ใช้ข้อมูลเป็นศูนย์กลาง ในการสนับสนุนการปฏิบัติการของกองทัพเรือ 

ด้วยการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ”

พันธกิจของกรมอุทกศาสตร์
๑. ดำาเนินการทางอุทกศาสตร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารของกองทัพเรืออย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. ดำาเนินการส่งกำาลังบำารุงสายงานอุทกศาสตร์ให้กับกองทัพเรือ อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติการ 
๓. ดำารงและพัฒนาการให้บริการการเดินเรือที่มีความถูกต้องและแม่นยำาตามมาตรฐานสากลอย่างเพียงพอ 
๔. เสริมสร้างสมรรถนะกำาลังพลให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน 
๕. ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายในประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ
งานอุทกศาสตร์ 
๖. เสริมสร้างประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ตามแนวทางการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีของ
กองทัพเรือ

ค่านิยมองค์กร
“ใฝ่รู้ สู้งาน”

วัฒนธรรมองค์กร
“ข้าราชการกรมอุทกศาสตร์ ปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ 

บุคลากรมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีความเป็นมืออาชีพ มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
ให้ความร่วมมือกับองค์กร และมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน”



การจัดส่วนราชการ ต.ค.๒๕๖๒ - มี.ค.๒๕๖๓

รายงานประจำาปี ๒๕๖๓

๑-๕



รายงานประจำาปี ๒๕๖๓

๑-๖

การจัดส่วนราชการ เม.ย.๒๕๖๓ เป็นต้นมา



อัตรากำาลังพล

หม�ยเหต ุข้อมูลสถานภาพกำาลังพลกรมอุทกศาสตร์ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
แผนภาพจำาแนกบุคลากรตามประเภท

รายงานประจำาปี ๒๕๖๓

๑-๗





การดำาเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ระบบราชการ ๔.๐

หมวด ๑ การนำาองค์การ
๑.๑ ระบบการนำาองค์กรของส่วนราชการได้สร้างองค์การที่ยั่งยืน 

	 ผู้บริหารของกรม	ฯ	นำาโดยเจ้ากรมอุทกศาสตร์ให้ความสำาคัญต่อการนำาองค์การ	 โดยใช้กระบวนการมีส่วน

ร่วมของบุคลากรทุกระดับแสดงความคิดเห็น	ข้อเสนอแนะ	และนำาข้อมูลที่ได้จากการรับฟังความต้องการและความ

คาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	จัดทำาวิสัยทัศน์	ค่านิยมของกรม	ฯ	อีกทั้งได้ทบทวน	ปรับปรุง	พัฒนา

เพือ่ให้สอดคลอ้งตามกรอบยทุธศาสตร	์๒๐	ปีของประเทศและกองทพัเรอื	นำามากำาหนดกรอบยทุธศาสตร	์๒๐	ปี	ของ

กรมอุทกศาสตร์	เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์	“จะเป็นหน่วยงานท่ีใช้ข้อมูลเป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนการปฏิบัติการของ

กองทัพเรือ ด้วยการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ”	การกำาหนดวสัิยทศันแ์ละยทุธศาสตร์การใชข้อ้มลูเปน็ศนูยก์ลางมุง่เนน้

ในการสนับสนุนการปฏิบัติการของกองทัพเรือ	ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง	และคำานึงถึงผลกระทบด้านการให้บริการ

ความปลอดภยัในการเดนิเรอืเปน็หลกั	โดยอาศยัเปา้หมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืใหส้อดคลอ้งตอ่พนัธกจิของกรม	ฯ	ทัง้นี้

ผู้บริหารจะใช้วิธีการประชุมเพื่อทบทวนเป็นประจำาต่อเนื่องทุกปี	ซึ่งผู้บริหารทุกระดับเป็นผู้สื่อสารวิสัยทัศน์	พันธกิจ	

เปา้ประสงคร์ะยะสัน้และระยะยาว	คา่นิยม	และเปา้หมาย	ผลการดำาเนนิการไปยงับคุลากรทีเ่กีย่วขอ้งทุกคน	ทัง้ภายใน

และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสียภายนอกองคก์าร	ดว้ยระบบการสือ่สารแบบ	๒	ทศิทาง	(Two	–	Way	Communication)	ทำาให้

บุคลากรรับรู้เข้าใจ	และนำาไปปฏิบัติ	ตลอดจนให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่	ทั้งยังมีการจัดส่งคณะผู้บริหารไปหารือการ

ทำางานกับหน่วยงานในกองทัพเรือและหน่วยงานภายนอกอีกด้วย	นอกจากนีเ้จ้ากรมอุทกศาสตร์ได้มีนโยบายมุ่งเน้น

การดำาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ	Model	Thailand	4.0	โดยพัฒนากรม	ฯ	ไปสู่การจัดทำาโครงสร้างข้อมูลพื้นฐาน

ทางอุทกศาสตร์	(Hydrographic	Data	Infrastructure	:	HSDI)	เชื่อมโยงไปสู่ระบบข้อมูลข่าวกรองทางอุทกศาสตร์

ที่มีประสิทธิภาพ	และได้มาตรฐาน	มีการกำาหนดเจ้าภาพในการขับเคลื่อนงานระบบราชการ	๔.๐	ภายในกรม	ฯ	และ

ออกแนวทางปฏิบัติให้ทุกหน่วยงานดำาเนินการ	 ตลอดจนปรับปรุงวิธีการทำางานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน	

เพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานของกรม	ฯ	ให้ก้าวทันตามกระแสการเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นองค์การ	แห่งการ

เรียนรู้	 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	และคิดค้นนวัตกรรม	ซึ่งจากการรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการ	การทบทวน

ลักษณะสำาคัญขององค์กร	 และการประเมินยุทธศาสตร์กองทัพเรือ	 พ.ศ.๒๕๖๐	 –	 ๒๕๗๙	ทำาให้ทราบการดำาเนินงาน

สำาคัญที่ต้องดำาเนินการ	ตามภาพที่	๑-๑

รายงานประจำาปี ๒๕๖๓

๒-๑

ภาพที่ ๑-๑ การดำาเนินงานสำาคัญที่ต้องดำาเนินการของกรมอุทกศาสตร์ ภาพที่ ๑-๒ การสร้างองค์การคุณภาพที่ยั่งยืน



 เจ้ากรมอุทกศาสตร์ยังได้ควบคุมและกำากับให้มีการสร้างองค์การคุณภาพที่ยั่งยืน	 โดยได้ดำาเนินการในด้าน
ต่าง	ๆ	จำานวน	๖	ด้าน	ตามภาพที่	๑-๒	ทั้งนี้เพื่อให้การดำาเนินงานเป็นไปตามวิสัยทัศน์	ที่กำาหนดให้ดำาเนินการเสนอ
โครงการเสริมสร้างกำาลังกองทัพของกลาโหม	 ในโครงการผลิตแผนที่เรือดำานำ้าและระบบแสดงข้อมูลข่าวกรองทาง
อทุกศาสตร	์และมอบหมายใหห้นว่ยขึน้ตรงกรมอทุกศาสตร์	จัดทำาแผนปฏบิติังานสำารวจขอ้มลูอทุกศาสตร์	บรรจไุวใ้น
แผนปฏิบตังิานในระยะกลาง	และแผนงานประจำาป	ีซึง่เมือ่ดำาเนนิการตามโครงการผลติแผนทีเ่รอืดำานำา้และระบบแสดง
ขอ้มลูขา่วกรองทางอุทกศาสตร	์เรยีบรอ้ยแลว้จะไดผ้ลผลติคอื	แผนทีเ่รอืดำานำา้	และขอ้มลูขา่วกรองทางอทุกศาสตร	์ใน
พื้นที่ที่กำาหนด	ผลที่คาดว่าจะได้รับเมื่อโครงการนี้เสร็จสมบูรณ์	จะทำาให้กองเรือดำานำ้า	ศูนย์ปฏิบัติการเรือดำานำ้า	และ
ศูนย์สงครามทุ่นระเบิด	มีแผนที่เรือดำานำ้าและระบบแสดงข้อมูลข่าวกรองทางอุทกศาสตร์	 ในพื้นที่ที่กำาหนดไว้ใช้งาน	
ในการปฏิบัติการทางทหาร	ช่วยในการวางแผนและประกอบการตัดสินใจ	ซึ่งจะส่งผลต่อความสำาเร็จของการปฏิบัติ
การทางเรือของกองทัพเรือ
	 เจ้ากรมอุทกศาสตร์สร้างสภาพแวดล้อมเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	
โดยวิธีการ	
	 ๑)	มีการประชุม	เพื่อทบทวนผลการดำาเนินงานเป็นประจำาต่อเนื่อง	
	 ๒)	สื่อสารแนวทางทุกช่องทางให้บุคลากรได้รับรู้และเข้าใจและนำาไปปฏิบัติ	
	 ๓)	 นำาผลและข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาปรับปรุงกระบวนการทำางานอย่างเป็น
ระบบ	อกีทัง้มนีโยบายการสรา้งนวัตกรรมภายในองคก์าร	วางแนวทางการสรา้งนวัตกรรมดา้นโครงสรา้งขอ้มลูพืน้ฐาน
ทางอุทกศาสตร์	(Hydrographic	Data	Infrastructure	:	HSDI)	นำาไปสู่การมีระบบข้อมูลข่าวกรองทางอุทกศาสตร์	
และให้บุคลากรทุกระดับสร้างสรรค์สิ่งใหม่	 ๆ	 โดยมุ่งแก้ปัญหาที่สำาคัญที่เกิดจากการปฏิบัติงานในการสนับสนุนการ

ปฏิบัติการของกองทัพเรือ	และการให้บริการความปลอดภัยในการเดินเรือให้แก่ประชาชนที่มีต่องานบริการของ
กรม	ฯ	เพื่อพัฒนาระบบการทำางานให้ตอบสนองความต้องการกองทัพเรือและประชาชน	ตัวอย่างนวัตกรรมที่สำาคัญ
ในการสนบัสนนุการปฏบิตักิารของกองทพัเรอื	และการใหบ้ริการประชาชน	ได้แก	่การวจัิยตะเกยีงเลนซ์หมนุ	การนำา
เทคโนโลยมีาจดัทำาระบบการจำาหนา่ยแผนทีแ่ละบรรณสารการเดินเรือออนไลน	์ซ่ึงชว่ยอำานวยความสะดวกใหแ้กผู่ร้บั
บริการ	ประหยัดเวลาในการเดินทางมาติดต่อขอซื้อแผนที่และบรรณสารการเดินเรือ	มีแผนที่และบรรณสารการเดิน
เรือตัวอย่างให้้เห็นก่อน	 และจำานวนสินค้าคงคลังให้ตรวจสอบการสั่งซื้อ	 ซึ่งทำาให้ลดระยะเวลาการรอคอยของผู้รับ
บริการที่เดินทางมาด้วยตนเองจากเดิม	๑๕	–	๒๐	นาที	เหลือ	๓	–	๕	นาที	เจ้าหน้าที่สามารถนำาข้อมูลที่ได้จากระบบ	ฯ 
ไปวเิคราะหค์วามตอ้งการ	ตลอดจนสามารถสำารวจความพึงพอใจในการรับบริการได้อยา่งถกูต้องและรวดเร็วมากขึน้

๑.๒ การป้องกันทุจริตและสร้างความโปร่งใส 
	 ผู้บริหารของกรมอุทกศาสตร์ในทุกระดับ	 ยึดมั่นและกำาหนดเป็นนโยบายให้กับผู้ปฏิบัติงานในระดับต่าง	 ๆ	
ให้การปฏิบัติราชการต่าง	ๆ	ในความรับผิดชอบจะต้องเป็นไปตามระเบียบ	ข้อบังคับ	คำาสั่ง	และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	
มีความโปร่งใส	สุจริต	ตรวจสอบได้	หากมีการกระทำาผิดได้มีการแต่งตั้งกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง	และมีคำาสั่ง
กรมอุทกศาสตร์	 เพื่อลงโทษผู้กระทำาผิดอย่างจริงจัง	 รวมทั้งประกาศให้ข้าราชการโดยท่ัวไปได้รับทราบและเป็นบท
เรียนในการปฏิบัติงานของแต่ละคน	และมีการติดตามโดยการรายงานการลงทัณฑ์ของหน่วยขึ้นตรงให้กรม	ฯ	ทราบ
ทกุเดอืน	นอกจากนีไ้ดแ้ตง่ตัง้คณะทำางานจดัวางระบบควบคมุภายในกรมอทุกศาสตร	์และคณะทำางานติดตามประเมิน
ผลและจัดทำารายงานการควบคุมภายในกรมอุทกศาสตร์	 เพื่อติดตามการปฏิบัติงาน	ประเมินผล	และจัดทำารายงาน
การควบคมุภายในกรมอุทกศาสตร	์ให้เป็นไปตามระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดนิวา่ด้วยมาตรฐานการควบคมุ
ภายใน	พ.ศ.๒๕๔๔	ตรวจสอบให้มีการประเมินผลและรายงานตามวงรอบ	โดยมีเจ้ากรมอุทกศาสตร์เป็นผู้ลงนามใน
รายงานดว้ยตนเอง	และหากการตรวจสอบจากสำานกังานตรวจภายในกองทพัเรือ	หรือกรมจเรทหารเรือ	พบขอ้บกพรอ่ง	
ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้แก้ไขข้อบกพร่องและรายงานการแก้ไขให้ผู้รับผิดชอบรับทราบตามกำาหนดเวลา

รายงานประจำาปี ๒๕๖๓

๒-๒



 เจ้ากรมอุทกศาสตร์	กำาหนดให้มีระเบียบกรมอุทกศาสตร์ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ	พ.ศ.๒๕๕๕	

ให้มีคณะกรรมการบริหารและวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมอุทกศาสตร์	โดยมีรองเจ้ากรมอุทกศาสตร์	(๒) 

เป็นประธานกรรมการ	และมีกรรมการจากหน่วยขึ้นตรงกรมอุทกศาสตร์อีก	๗	นาย	ร่วมเป็นกรรมการ	มีหน้าที่โดยย่อคือ 

การกำากับดูแลการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมอุทกศาสตร์	 ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติข้อมูล

ขา่วสารของราชการ	พ.ศ.๒๕๔๐	และระเบยีบกองทพัเรือวา่ด้วยขอ้มลูขา่วสารของทางราชการ	พ.ศ.๒๕๔๗	โดยกำาหนด

ประเภทของขอ้มลูขา่วสารทีเ่ปิดเผยไดแ้ละขอ้มลูขา่วสารทีไ่มต้่องเปดิเผย	กำาหนดมาตรการและวธิกีารในการยืน่คำาขอ

เป็นลายลักษณ์อักษรในการให้บริการข้อมูลข่าวสารเม่ือประชาชนมีการร้องขอ	และให้กรรมการพิจารณาตามหลักเกณฑ์

ทีก่ำาหนด	โดยคำานงึถงึความมัน่คงของชาตเิป็นสำาคัญ	สำาหรับค่าใชจ่้ายในการสำาเนาหรือผลติขอ้มลูเพิม่เติม	มกีารกำาหนด

อัตราไว้ชัดเจน	และแจ้งให้ผู้ขอข้อมูลทราบก่อนการตัดสินใจ	ท้ังน้ีค่าใช้จ่ายท่ีได้รับท้ังหมดจะถูกนำาส่งให้กับกรมบัญชีกลาง

โดยไม่หักค่าดำาเนินการแต่อย่างใด	ในส่วนของการพิจารณาที่เกี่ยวกับสิทธิกำาลังพล	และการสอบประเภทต่าง	ๆ	เช่น	

การพิจารณาการเลื่อนยศ/เลื่อนตำาแหน่ง	การพิจารณาบำาเหน็จของกำาลังพลในระดับต่าง	ๆ	การสอบเลื่อนฐานะของ

นายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวนในสาขาอาชีพ	 เป็นต้น	 เจ้ากรมอุทกศาสตร์	 ถือปฏิบัติตามแนวทางที่

กองทพัเรอืกำาหนดไว	้โดยการแตง่ตัง้คณะกรรมการในการพจิารณาในเรือ่งดังกลา่วขึน้มาเปน็การเฉพาะ	มขีา้ราชการที่

มคีวามรูต้ามสาขาตา่ง	ๆ 	ท่ีเกีย่วข้องเป็นกรรมการ	มข้ัีนตอนการปฏบิติัทีช่ดัเจน/ประกาศใหก้ำาลงัพลทัว่ไปได้รบัทราบ	

มีการประชุมพิจารณาในเรื่องนั้น	ๆ	อย่างโปร่งใส	สุจริต	ยุติธรรม	และเมื่อได้ข้อยุติในเรื่องนั้น	ๆ	แล้ว	มีการประกาศ/

แจ้งให้กำาลังพลโดยรวมหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างเปิดเผย

	 เจ้ากรมอุทกศาสตร์กำาหนดแนวทางการจัดการเรื่องข้อร้องเรียนให้สอดคล้องกับการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราว

ร้องทุกข์ของกองทัพเรือ	เพื่อรับฟังความต้องการ	คำาติชม	ข้อเสนอแนะในด้านต่าง	ๆ	และเรื่องร้องเรียนต่าง	ๆ	จาก

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านทางช่องทางการสื่อสารต่าง	 ๆ	 ของกรมอุทกศาสตร์	 และกำาหนดการรายงาน

ตามกรอบเวลาและช่องทางที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของกองทัพเรือกำาหนด	 โดยแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการข้อ

รอ้งเรยีนกรมอทุกศาสตร	์โดยมหีวัหนา้นายทหารฝา่ยอำานวยการ	กรมอทุกศาสตร	์เปน็ประธานกรรมการโดยตำาแหนง่	

และมีข้าราชการโดยตำาแหน่ง	จำานวน	๙	นาย	ร่วมเป็นกรรมการ	นอกจากนั้นยังได้จัดทำาคู่มือการปฏิบัติงานจัดการ

ข้อร้องเรียนกรมอุทกศาสตร์	เพื่อเป็นแนวทางในการดำาเนินงานอีกด้วย

๑.๓ การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ผ่านการมีส่วนร่วมจากเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก 

	 เจ้ากรมอุทกศาสตร์	ให้ความสำาคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมขององค์การ	ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมใน

การถ่ายทอดความรู้ระหว่างกัน	ตามวิธีการ	“พี่สอนน้อง”	ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์	สิ่งใหม่	ๆ  

ตามโครงการ	 “ชุมชนนักประดิษฐ์”	 ตลอดจนการสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของบุคลากรรุ่นใหม่	 สร้างผลงานให้กรม	 ฯ 

ตัวอย่างกิจกรรม	ได้แก่	การพัฒนาระบบให้บริการข้อมูลแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่าย	ซึ่งมีจุดเน้น

ในการออกแบบระบบการทำางานโดยใชเ้ทคโนโลยมีาชว่ยเพิม่ประสิทธภิาพการทำางาน	(Smart	Workflow)	ในการให้

บริการข้อมูลแผนท่ีเดินเรืออิเล็กทรอนิกส์	สำาหรับกองทัพเรือได้ใช้งานและสืบค้นข้อมูลได้ตลอดเวลา	เป็นต้น	นอกจากน้ีกรม	ฯ	

มนีโยบายในการพฒันาความรว่มมือระหวา่งหนว่ยงานในประเทศท่ีเกีย่วขอ้งกบัทะเล	เช่น	กรมเจ้าท่า	กรมทรัพยากรธรณ	ี

การท่าเรือแห่งประเทศไทย	กรมอุตุนิยมวิทยา	เพื่อบูรณาการการทำางานทางทะเลร่วมกัน  

๑.๔ การคำานึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งในระยะสั้น และระยะยาว 

	 เจา้กรมอทุกศาสตร	์ได้วางระบบการกำากับดูแลองคก์ารท่ีดี	โดยการแต่งต้ังคณะกรรมการและคณะทำางานการ

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	ทำาหน้าที่ในการทบทวนและขับเคลื่อนนโยบายกำากับดูแลตนเองที่ดี	กำากับ	

ติดตามการปฏิบัติงานอย่างมีธรรมาภิบาล	ประกาศนโยบาย	 ฯ	 และถ่ายทอดให้ทุกหน่วยขึ้นตรงของกรม	 ฯ	 ได้ถือ

ปฏิบัติ	สำาหรับการสื่อสารนโยบาย	ฯ	ได้สื่อสารผ่านเว็บไซต์ให้หน่วยขึ้นตรงของกรม	ฯ	รับทราบ	และกำาหนดตัวชี้วัด
รายงานประจำาปี ๒๕๖๓

๒-๓



ทีช่ดัเจนให้สามารถวดัผลสัมฤทธิข์องการดำาเนนิงานตามมาตรการ/โครงการได	้อกีทัง้สือ่สารถา่ยทอดใหผู้รั้บบรกิาร
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ	ตลอดจนรับข้อเสนอแนะมาทบทวน	ปรับปรุงแนวทางการทำางานตามนโยบาย
กำากับดแูลตนเองทีด่ใีนทกุป	ีและสรปุผลการดำาเนนิงานใหก้บัผู้บริหารทุกระดับได้รับทราบ	เพ่ือใหท้กุหนว่ยขึน้ตรงของ
กรม	ฯ	นำาไปปรับปรุงกระบวนการดำาเนินงาน	ให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานนโยบายการกำากับดูแลตนเอง
ทีด่	ีประกอบกบัไดม้อบหมายใหน้ำาประเดน็ท่ีเกีย่วขอ้งกบัผลกระทบเชงิลบในการออกปฏบิตัริาชการของหนว่ยเขา้
หารือ	เพื่อวางแผนและกำาหนดแนวทางร่วมกัน	เพื่อลดผลกระทบเชิงลบที่อาจจะเกิดขึ้น	ตัวอย่างการจัดการผลกระทบ
ตามภารกิจที่สำาคัญของกรม	ฯ	เช่น	
	 ๑)	 เจ้ากรมอุทกศาสตร์หรือผู้แทน	 จะมอบนโยบายและให้โอวาทแก่หน่วยเรือและกำาลังพลที่ออกปฏิบัติ
ราชการให้คำานึงถึงผลกระทบทางสังคมของการปฏิบัติราชการ	 ตลอดจนการดำาเนินการปฏิบัติการจิตวิทยาและการ
ประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติงาน	
	 ๒)	การบำาบัดของเสียจากกระบวนการพิมพ์แผนที่	เป็นต้น
	 จากการที่ผู้บริหารของกรม	 ฯ	 นำาโดยเจ้ากรมอุทกศาสตร์ได้ให้ความสำาคัญต่อการนำาองค์การ	 และมอบ
นโยบายให้ดำาเนินงานในด้านต่าง	ๆ	ทำาให้กรม	ฯ	สามารถดำาเนินการสำารวจ	รวบรวม	และจัดทำาข้อมูลอุทกศาสตร์
สนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารของกองทัพเรือ	[หมวด	๗	ข้อ	๗.๑.๒]	ได้ร้อยละ	๑๐๐	ตามตัวชี้วัดของการบรรลุ
ผลลัพธ์ตามพันธกิจหรือภารกิจของส่วนราชการตามที่ระบุไว้	สามารถส่งมอบผลผลิตและบริการที่สามารถสนับสนุน
ให้แก่ผู้รับบริการเทียบกับจำานวนที่ขอรับบริการ	ได้ร้อยละ	๗๐	[หมวด	๗	ข้อ	๗.๑.๑]	ผลลัพธ์ของการจัดการผลกระทบ
ทางลบ	ทำาให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพึงพอใจต่อการบริการต่าง	ๆ	ที่สำาคัญของกรม	ฯ
หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

๒.๑ แผนยุทธศาสตร์ท่ีตอบสนองความท้าทาย สร้างนวัตกรรม การเปล่ียนแปลง และมุ่งเน้นประโยชน์สุขประชาชน 
	 ดว้ยการพฒันาอยา่งกา้วกระโดดในดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนชว่งศตวรรษทีผ่า่นมา	และสถานการณ์
การแสวงหาและใช้ประโยชน์จากทะเลท่ีเพิ่มมากข้ึน	 ส่งผลให้กรมอุทกศาสตร์จำาเป็นต้องปรับองค์กรเพ่ือรองรับการ
เปลีย่นแปลง	เจา้กรมอทุกศาสตร์ได้ตระหนกัถงึเรือ่งดงักลา่ว	จงึไดม้กีารทบทวนการบรหิารองคก์รเพือ่ใหเ้กดิผลสัมฤทธิ	์
ภายใตง้บประมาณทีจ่ำากดั	เป็นส่ิงทา้ทายสำาหรบัผูบ้รหิาร	เจา้กรมอทุกศาสตร	์จงึไดน้ำาเครือ่งมือในการบรหิารภาครฐั
แนวใหม่มาใช้ในการบริหารนั่นคือแผนที่ยุทธศาสตร์	ซึ ่งกองต่าง	ๆ	จะได้บริหารงานตามเป้าหมายและจะทำาให้
กรมอทุกศาสตรเ์ป็นหน่วยงานท่ีใช้ข้อมลูเป็นศนูยก์ลางในการสนบัสนนุการปฏบิติัการของกองทพัเรอื	ดว้ยการบริหาร
จัดการที่มีคุณภาพ	ร่วมกับใช้กลไกการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร	บุคลากรทุกระดับและเครือข่ายในพื้นที่	ผูเ้กีย่วขอ้ง
ทัง้ในและนอกสงักดักรมฯ	รว่มแสดงความคดิเหน็	ระดมสมอง	คดิวเิคราะห	์ในการพัฒนายทุธศาสตร	์โดยคณะทำางาน
จัดทำาแผนยุทธศาสตร์	นำาเสนอแผนยุทธศาสตร์	โดยมุ่งหวังให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ตามงานที่ได้รับมอบหมาย	ได้แก่	
	 ๑)	การสนบัสนนุขอ้มลูทางอทุกศาสตร์เพ่ือการปฏบิติัการทางทหารของกองทัพเรือด้วยข้อมูลจากศนูยข์อ้มลู
ข่าวกรองทางอุทกศาสตร์	
	 ๒)	ปรบัโครงสรา้งและพฒันาระบบของกรมอทุกศาสตรใ์หส้ามารถรองรบัระบบการเปน็หนว่ยงานทีใ่ช้ขอ้มูล
เป็นศูนย์กลาง	
	 ๓)	พฒันาการสง่กำาลงับำารงุสายงานอทุกศาสตรใ์หก้บักองทพัเรอืใหเ้พยีงพอตามความตอ้งการ	และครอบคลมุ
พื้นที่ปฏิบัติการ	
	 ๔)	ใหบ้รกิารขอ้มลูเพือ่ความปลอดภยัในการเดินเรือและการบรรเทาสาธารณภยัใหแ้กห่นว่ยงานภาครฐั	และ
ประชาชน	ได้อย่างถูกต้อง	ทันสมัยตามมาตรฐานสากล	ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ	และ	
	 ๕)	เสริมสร้างขีดสมรรถนะกำาลังพลให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล

๒.๒ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวสอดคล้องพันธกิจและยุทธศาสตร์ชาติ 
	 การประเมินสภาพการแข่งขันขององค์การภายในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอุทกศาสตร์	นำามา
กำาหนดเปน็ความทา้ทายเชงิยทุธศาสตร์ของกรม	ฯ	ตามภาพท่ี	๒-๑	รวมท้ังทิศทางนโยบาย	การขับเคล่ือน	ยทุธศาสตร์

ของประเทศสู่ความมั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน	และยุทธศาสตร์กองทัพเรือที่มีเป้าหมาย	ผู้รับบริการ	(ประชาชน/ผู้ประกอบ
รายงานประจำาปี ๒๕๖๓

๒-๔



กิจการ	 ฯ	 ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ)	 ต้องมีความปลอดภัยในชีวิต	 และทรัพย์สิน	 และความมั่นคงในการ

ประกอบสัมมาชีพ	ประชาชนที่ได้รับประสบภัยพิบัติ	ฯ	ต้องได้รับการช่วยเหลือโดยทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์	โดยมีจุด

เน้นเปา้หมายคอื	การจดัทำาโครงสรา้งขอ้มลูพืน้ฐานทางอทุกศาสตร	์Hydrographic	Data	Infrastructure	หรอื	HSDI	

หรอืขอ้มลูขา่วกรองทางอทุกศาสตร์ทีม่ปีระสทิธภิาพและได้มาตรฐาน	เพ่ือมุง่ผลสัมฤทธิข์องการสนบัสนนุการปฏบัิติ

การของกองทัพเรือ	และการให้บริการความปลอดภัยในการคมนาคมทางทะเล	รวมถึงการคำานึงถึงประเด็นท้าทายใหม่	ๆ 	

เชน่	การจดัการขอ้มลูขา่วกรองภมูสิารสนเทศทางอทุกศาสตร์	เพ่ือสนบัสนนุการวางแผนและการปฏบิตักิารทางทหาร

ของกองทัพเรือ	การจัดทำาชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์	(Hydro	Spatial	Theme)	และความพร้อมในการ

รบัการตรวจสอบประเทศสมาชกิองค์การทางทะเลระหวา่งประเทศภาคบงัคบั	ในหวัขอ้ประกาศเตือนด้านการเดนิเรือ	

แผนที่	ทุ่น	เครื่องหมายช่วยการเดินเรือ	บริการด้านอุทกศาสตร์	เป็นต้น	นำาผลการวิเคราะห์	มาจัดทำาเป็นแผนระยะ

ปานกลาง	คือ	แผนยทุธศาสตรก์รมอทุกศาสตร	์พ.ศ.๒๕๖๐	–	๒๕๖๗	เพือ่มุง่สูวิ่สยัทศัน	์“จะเปน็หนว่ยงานทีใ่ชข้อ้มูล

เป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนการปฏิบัติการของกองทัพเรือ	ด้วยการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ”	และแผนระยะสั้น	

คือ	แผนปฏิบัติราชการประจำาปี	

๒.๓ แผนขับเคลื่อนในทุกระดับและทุกภาคส่วน

	 การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ	 กรม	 ฯ	 ได้ขับเคลื่อนแผนในทุกระดับ	 โดยกำาหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์	

มาตรการไว้อย่างชัดเจน	และถ่ายทอดผ่านตัวชี้วัดระดับกรม	ฯ	สู่หน่วยงาน	และหน่วยงานสู่บุคลากร	ทั้งนี้ได้แปลง

ทศิทางและเปา้หมายยทุธศาสตรส์ูก่ารดำาเนนิงาน	โดยจัดทำาเปน็แผนปฏบิติัราชการประจำาป	ีมกีารกำาหนดตัวชีว้ดัผล

สมัฤทธ์ิทีช่ดัเจนและวดัผลได	้ตัง้แต่ระดบักรมไปถึงกอง	และเชือ่มโยงกบัการประเมนิผลการปฏบิติัราชการระดับบุคคล	

สือ่สารถา่ยทอดใหใ้ช้เป็นแนวทางการพฒันางานและการบรหิารจดัการทรพัยากรตามภารกจิ	เนน้ใหค้วามสำาคญัของ

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร	กำาลังพลของกรม	ฯ	ในทุกระดับโดยประชุม	รวมถึงช่องทางอื่น	ๆ	เช่น	เอกสาร	Website	

รายงานประจำาปี ๒๕๖๓

๒-๕

ภาพที่ ๒-๑ โอกาสเชิงยุทธศาสตร์ที่สำาคัญของกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ



อกีทัง้ยงัมีการลงนาม	การปฏบัิติราชการอย่างเปน็ลายลกัษณอ์กัษรทกุปี	เพือ่ใหม้ผีลในทางปฏิบัติและการกำากบัตดิตาม

อย่างเป็นระบบ	 แนวทางบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์	 การควบคุมกำากับติดตามโดยเฉพาะแผนปฏิบัติราชการประจำาปี	

การจัดสรรทรัพยากร	 การติดตามแผนงานโครงการและงบประมาณ	กรมฯ	 มีการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารจัดการทรัพยากรกองทัพเรือ	 (RTN	ERP)	 ในการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยต่าง	ๆ	ร่วมกับการ

ใช้โปรแกรม	Supply	budget	 (Suppbud)	ในการติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตามแผน	ร่วมกับความ

กา้วหนา้ในการใชง้บประมาณ	เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่การใชง้บประมาณและการปฏบิติัราชการตามแผนปฏบิตัริาชการบรรลุ

ผลสำาเร็จ	 ช่วยในการกำากับติดตามความก้าวหน้าการดำาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำาปี	 นำาผลมาประมวล

และวิเคราะห์เพื่อนำาเสนอให้ผู้บังคับบัญชาใช้เป็นประโยชน์ในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์	แผนปฏิบัติการ	ตลอดจน

การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน	โดยที่ผู้บริหารสามารถติดตามความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานเป็นระยะ	ๆ 	

อยา่งตอ่เน่ืองแบบ	Real	Time	และเปน็ขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจเพือ่ทบทวน	ปรบัปรงุการปฏบิตังิานใหส้อดคล้อง

กับสถานการณ์ในปัจจุบันได้	

๒.๔ การติดตามผลการบรรลุเป้าหมาย การแก้ไขปัญหา และการรายงานผล

	 กรม	ฯ	ถ่ายทอดเป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ไปสู่แผนปฏิบัติราชการประจำาปีของหน่วยขึ้นตรงกรมฯ	

และรายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดนั้นกลับมายังแผนกแผนโครงการและงบประมาณ	กองบังคับการ

กรมอุทกศาสตร์	ในวงรอบรายไตรมาส	จำานวน	๓	ครั้ง	คือ	ไตรมาสที่	๑–๒	ไตรมาสที่	๓	และไตรมาสที่	๔	โดยแผนก

แผนโครงการและงบประมาณฯ	ทำาหนา้ท่ีกำากบัดแูล	และตดิตามผลการปฏบิตังิานตามแผนปฏบิตัริาชการประจำาปีของ

หนว่ยขึน้ตรง	กรมฯ	ตามเปา้ประสงค	์ตวัชีว้ดั	และคา่เปา้หมาย	รวมทัง้รายงานผลการปฏบัิตงิานให้เจา้กรมอทุกศาสตร	์

และคณะผูบ้ริหารระดบัสงูทราบในการประชมุหน่วยข้ึนตรงกรมอทุกศาสตรท์กุ	ๆ 	เดือน	โดยจะประเมนิผลการปฏบิตัิ

ราชการเมือ่สิน้สดุปงีบประมาณ	(เดอืนตลุาคม)	เวน้แต่จะมกีารกำาหนดใหติ้ดตามและกำากบัดูแลตัวชีว้ดัเปน็กรณพีเิศษ	

ทำาให้มั่นใจว่าระบบการวัดผลโดยรวมของแผนปฏิบัติการเสริมให้กรม	ฯ	มุ่งไปในแนวทางเดียวกัน	ตามภาพที่	๒-๒

	 กรม	ฯ	ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางดำาเนินการด้านงบประมาณประจำาปีงบประมาณของกองทัพเรือ

เพือ่ใหเ้กดิความคลอ่งตวัในการปฏบัิตงิานไดอ้ยา่งต่อเนือ่ง	เมือ่เกดิเหตุการณท์ีต้่องมกีารปรับแผนการปฏบิติังานหนว่ย

สามารถปรับแตง่รายละเอยีดคา่ใชจ้า่ยการฝกึ	การศกึษาและฝกึอบรม	และการปฏิบัตงิาน	(ยกเว้นคา่นำา้มนัเชือ้เพลงิและ

หลอ่ลืน่)	ทีไ่ดร้บัอนมุตัไิวใ้นแผนปฏิบัตริาชการประจำาปี	

เพื่อให้การปฏิบัติราชการบรรลุเป้าประสงค์ที่กำาหนดไว้	

โดยไมเ่กนิวงเงนิค่าใชจ้า่ยรวมในเรือ่งนัน้	ๆ 	และคำานงึถงึ

ความประหยดั	ความคุม้คา่	มปีระสทิธภิาพ	ประสทิธผิล	

และห้ามปรับแต่งค่าใช้จ่ายเพื่อนำาไปใช้จัดซื้อครุภัณฑ์	

หากจะมีความจำาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงการดำาเนินการ

ในส่วนที่ไม่เป็นสาระสำาคัญสามารถปรับเปล่ียนได้ตาม

ความเหมาะสม	 เพ่ือเป็นการยืดหยุ่นให้เกิดความคล่องตัว

ในการดำาเนินการ	 สำาหรับในกรณีที่มีผลกระทบและ

เปลี่ยนแปลงในสาระสำาคัญต้องเสนอเพื่อขอความเห็น

ชอบตามสายงาน	 กรณีมีความจำาเป็นเร่งด่วนหากไม่

ดำาเนนิการจะก่อใหเ้กดิความเสยีหาย	ใหป้รบั	–	ลด	–	เลิก 

บางรายการ	 เพ่ือไปดำาเนินการในรายการที่มีความ

จำาเป็นเร่งด่วนเป็นลำาดับแรก

รายงานประจำาปี ๒๕๖๓

๒-๖
ภาพที่ ๒-๒ กระบวนการจัดทำาแผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ



	 กรม	ฯ	ไดน้ำาผลการดำาเนนิงาน	และผลการตดิตามประเมนิผล	ความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะของผูร้บับรกิาร

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 รวมทั้งความคิดเห็นผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของหน่วยขึ้นตรงกรมอุทกศาสตร์มาเป็นองค์

ประกอบในการวิเคราะห์การคาดการณ์ผลการดำาเนินงาน	ซึ่งมีการกำาหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน 

ทั้งเป้าหมายระยะสั้น	และระยะปานกลางที่มีการคาดการณ์ผลการดำาเนินการล่วงหน้าไว้	๓	ปี	 เพื่อให้หน่วยขึ้นตรง

กรมฯ	 ใช้เป็นแนวทางและกรอบการปฏิบัติงาน	 โดยเช่ือมโยงกับผลการดำาเนินงานที่ผ่านมา	 จากกระบวนการและ

กลไกในการวางแผนยุทธศาสตร์ท่ีชัดเจน	 เป็นระบบ	 และการใช้ระบบสารสนเทศต่าง	 ๆ	 มาช่วยบันทึกและติดตาม

การปฏิบัติงาน	 ทำาให้การควบคุมการทำางานได้อย่างดี	 และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	 ซ่ึงการดำาเนินงานดังกล่าวทำา

ให้กรมฯ	 สามารถรับทราบ	 ถึงปัญหาอุปสรรคและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนางานด้านอุทกศาสตร์รวมท้ังเป็นการ

สร้างขวัญกำาลังใจแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานอีกด้วย	สามารถวางแผนจัดทำาข้อมูลเชิงพื้นที่ทางอุทกศาสตร์

ตามโครงสร้างพื้นฐานของข้อมูลเชิงพื้นที่ทางอุทกศาสตร์	(Hydrographic	Spatial	Data	Infrastructure)	

[หมวด	๗	ข้อ	๗.๑.๖]	และการจัดทำาข้อมูลเชิงพื้นที่ทางอุทกศาสตร์ที่ครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติการตามที่	 ทร.ต้องการ	

[หมวด	๗	ข้อ	๗.๑.๗]	

หมวด ๓ การให้ความสำาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๓.๑ การเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

	 กรม	ฯ	ให้ความสำาคัญในการพัฒนาสู่กรมอุทกศาสตร์	๔.๐	หรือ	HYDRO	4.0	(SMART	HYDRO)	มีเป้าหมาย

ที่จะนำาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ปฏิรูปการทำางาน	เพื่อให้นักเดินเรือ	ประชาชน	และประเทศชาติมีความมั่นใจ

ในการเดินเรือได้อย่างปลอดภัย	โดยคณะกรรมการระดับกรม	ฯ	ร่วมกันกำาหนดกระบวนการที่มุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มี

สว่นไดส้ว่นเสยี	กำาหนดวธิกีารในการรับฟงั	ปฏสัิมพันธ	์และสังเกตผู้รับบริการและผูม้สีว่นได้ส่วนเสียทีแ่ตกตา่งกันใน

แต่ละผลผลิตที่กรม	ฯ	รับผิดชอบ	โดยกรม	ฯ	ออกแบบวิธีการและช่องทางในการรับฟังเสียงของผู้รับบริการและผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย	ออกเป็น	๒	วิธีการหลักที่เหมาะสม	คือ

 ๑)	การดำาเนนิการเชงิรกุ	เชน่	ใชว้ธิกีารสำารวจความคดิเหน็/ความพงึพอใจตอ่การรับรู้ขา่วสารองคค์วามรู้และ

ภาพลักษณ์ของกรม	ฯ	การสำารวจความพึงพอใจต่าง	ๆ	การรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม	(Focus	group)	เป็นต้น	

	 ๒)	 การดำาเนินการเชิงรับโดยหน่วยขึ้นตรงของกรม	 ฯ	 เช่น	 การเปิดช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นทาง		

เว็บไซตก์รมอุทกศาสตร	์แบบสอบถามความพงึพอใจ	การแจ้งขอ้ร้องเรียน/ขอ้เสนอแนะ/ขอ้คดิเหน็ (https://www.

surveycan.com/survey/9fc926ff-ff54-4baa-93c7-a361f1f44b68)	และกล่องรับความคดิเหน็	รวมทัง้การ

เดินทางเข้าพบกลุ่มผู้รับบริการหลัก	ได้แก่	กองเรือดำานำ้า	กองเรือทุ่นระเบิด	กองเรือฟริเกต	และหน่วยงานราชการที่

มีส่วนได้ส่วนเสีย	ได้แก่	กรมชลประทาน	กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	กรมประมง	เป็นต้น	แล้วนำาสารสนเทศ

ที่ได้รับมาดำาเนินการวิเคราะห์	(Analyse)	เพื่อปรับปรุง	ผลผลิต	และรูปแบบการให้บริการ

๓.๒ การประเมนิความพงึพอใจและความผกูพนัของผู้รับบริการและผูม้ส่ีวนได้สว่นเสียเพือ่นำามาใช้ประโยชน ์

	 กรม	ฯ	มีการรวบรวมการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	โดยคณะกรรมการ

ระดับกรม	ฯ	ซึ่งผู้กำาหนดรูปแบบและขั้นตอนการสำารวจความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจดังนี้

	 ๑)	กำาหนดความต้องการของผู้รับบริการ	และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

	 ๒)	พัฒนาเครื่องมือและแบบสอบถามในการสำารวจ

	 ๓)	จัดทำาแผนการสำารวจและประเมินความพึงพอใจ

	 ๔)	การรวบรวมข้อมูลทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

	 ๕)	วเิคราะหข์อ้มลูและแปลความหมาย	โดยการเกบ็รวบรวมขอ้มลูทัง้ในแบบเปน็ทางการ	เชน่	แบบสอบถาม	

และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ	เช่น	ทางโทรศัพท์	สอบถามระหว่างการให้บริการ	เป็นต้น	จากนั้นนำาข้อมูลผล

รายงานประจำาปี ๒๕๖๓

๒-๗



สำารวจความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ	และข้อเสนอแนะการให้บริการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	มาวิเคราะห์	

สงัเคราะห	์และจดัลำาดบัความสำาคญักอ่นนำาไปจดัทำาแผนปรบัปรงุและพฒันากระบวนงานบรกิาร	ในระดบัหนว่ยงาน

รว่มกบัการใชแ้หลง่ขอ้มลูอืน่	ๆ 	จากภายนอกรว่มดว้ย	เชน่	การวดัความพงึพอใจของผูรั้บบริการและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

ต่อการให้บริการของกรมอุทกศาสตร์	ในปี	พ.ศ.๒๕๖๓	โดยรวมเท่ากับร้อยละ	๙๓.๖		

๓.๓ การสร้างนวัตกรรมการบริการที่สร้างความแตกต่างและสามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะ 

	 ในด้านผลผลิตและบริการของกรมอุทกศาสตร์	ในปี	งป.๖๓	กรม	ฯ	ได้พัฒนาผลผลิต	และบริการต่าง	ๆ 	เพื่อ

ให้รองรับกับความตอ้งการของผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี	ผา่นชอ่งทางการสือ่สารทีส่ามารถเขา้ถงึผูร้บับรกิาร

และผู้มส่ีวนได้สว่นเสยีไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและมวีธิกีารในการถา่ยทอดไปสูก่ารปฏบิติัในทุกระดับชัน้	เชน่	การบริการ

ขายแผนที่เดนิเรือและบรรณสารการเดนิเรือ	ผา่นแอพลิเคชัน่ไลน	์(LINE)	และเวบ็ไซตข์องกรมอทุกศาสตร์	(http://

www.navigationsupport.com)	การให้บริการสอบถามเวลาอัตโนมัติ	หมายเลขโทรศัพท์	๑๘๑๑	การให้บริการ

เทียบเวลามาตรฐานอัตโนมัติ	(http://www.time2.navy.mi.th)	การให้บริการแผนที่เดินเรือผ่านระบบ	

Web Map Service การใหบ้รกิารขอ้มลูระดบันำา้จริงเพ่ือการเดินเรือแบบใกล้เคยีงเวลาจริง	(http://203.147.59.19/

Tsunami2011/ StaticPage.aspx/)	เป็นต้น	ตามภาพที่	๓-๑

	 ในการนี้ยังมีกระบวนการในการทบทวนและการปรับปรุงกระบวนการทำางานอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ได้แก่	

	 ๑)	การใช้สมการโปรแกรม	Excel มาช่วยในการจัดทำาต้นฉบับหนังสือเวลาดวงอาทิตย์	ดวงจันทร์	ขึ้น	-	ตก	

ประจำาปี	ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในการทำาต้นฉบับหนังสือจากเดิมที่ต้องใช้เวลามากกว่า	๑๓๐	วันให้เหลือเพียง	๓๑	วัน 

	 ๒)	การใหบ้รกิารตวัอยา่งแผนท่ีเดนิเรอืผ่านระบบ	Web Map Service ซึง่ชว่ยลดการสอบถามถงึรายละเอียด

ข้อมูลที่แสดงในแผนท่ีเดินเรือ	 เนื่องจากผู้รับบริการสามารถเข้าใช้บริการได้ตลอดเวลา	 โดยในระบบจะแสดงข้อมูล

แผนที่เดินเรือทุกหมายเลขที่กรม	ฯ	ให้บริการนำามาจัดวางในระบบการให้บริการให้อยู่ในหน้าต่างเดียวกัน	

	 ๓)	การให้บริการขายแผนที่และบรรณสารการเดินเรือผ่านเว็บไซต์ของกรมอุทกศาสตร์	และแอพลิเคชั่นไลน์	

(LINE) ซึ่งทำาให้เจ้าหน้าที่ของกรม	ฯ	มีระยะเวลาในการจัดเตรียมสินค้าไว้ล่วงหน้า	ช่วยลดเวลาที่ผู้รับบริการในการ

รอรับสินค้า	และ	

	 ๔)	การให้บริการสอบถามเวลาด้วยระบบให้บริการอัตโนมัติ	และทางเว็บไซต์ของกรมอุทกศาสตร์	ซึ่งทำาให้

สามารถให้บริการได้ตลอด	๒๔	ชั่วโมง	และลดการสอบถามเวลาทางโทรศัพท์	

๓.๔ กระบวนการการแก้ไขข้อร้องเรียนที่รวดเร็ว 

	 กรม	ฯ	ไดใ้หค้วามสำาคญักบัการจดัการข้อร้องเรียน	โดยกำาหนดเปน็นโยบายและระบบการติดตามอยา่งใกลช้ดิ	

การแตง่ตัง้เปน็คณะทำางานดำาเนินการพฒันาระบบและกระบวนการจดัการขอ้รอ้งเรยีนตามคำาสัง่กรมอทุกศาสตร์	(เฉพาะ)	

ที่	๖๖/๒๕๕๗	เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียนกรมอุทกศาสตร์	โดยมีหัวหน้านายทหารฝ่ายอำานวยการ

เปน็ประธานคณะกรรมการ	เพือ่เปน็กลไกในการขับเคล่ือน	โดยใช้กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและ

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เป็นส่วนหน่ึงของการสร้างความสัมพันธ์และรับฟังเสียงของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผ่านช่องทางต่าง	ๆ 	เช่น	เดินทางมาด้วยตนเอง	ส่งไปรษณีย์หรือจดหมาย	กล่องรับเร่ืองร้องเรียนภายในกรม	ฯ	เว็บไซต์ของ

กรมอุทกศาสตร์	แบบสอบถามความพึงพอใจ	การแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น (https://www.surveycan.

com/survey/9fc926ff-ff54-4baa-93c7-a361f1f44b68) และระบบการจัดการเร่ืองราวร้องทุกข์ของรัฐบาล	

๑๑๑๑	โดยมีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของกรม	ฯ	ถ่ายทอดแนวทางและคู่มือการจัดการข้อร้องเรียนให้แกทุ่กหน่วยงาน

ถือปฏิบัติ	 มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ	 มีเครือข่ายในการประสานงานการจัดการข้อร้อง

เรียนจากหน่วยขึ้นตรงของกรม	ฯ	เป็นผู้รับผิดชอบดำาเนินการวิเคราะห์จำาแนกประเภทข้อร้องเรียน	และผูเ้กีย่วขอ้ง	
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๒-๘



โดยดำาเนินการแก้ไขตามแนวคิดธรรมาภิบาลภายใต้คุณธรรมและจริยธรรม	 แจ้งผลการดำาเนินการให้ผู้ร้องรับทราบ

และนำาไปสู่การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ	ส่งผลให้กรม	ฯ	สามารถจัดการข้อร้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รวมถงึการรวบรวมขอ้มลูขอ้รอ้งเรยีน	เพือ่นำามาแกป้ญัหาในเชงิรุก	และลดอตัราข้อร้องเรียนทีพ่บบอ่ย	หรือร้องเรียนซำา้	และ

ผู้ร้องเรียนเกิดความเชื่อมั่นและความพึงพอใจต่อระบบการจัดการข้อร้องเรียน	 ปัจจุบันได้มุ่งมั่นพัฒนาให้เป็นองค์กร

ยุคใหม่และเป็นระบบราชการ	 ๔.๐	 โดยมีการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการให้บริการและสภาพแวดล้อมอย่าง

ต่อเนื่อง	ตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก	(Government Easy Contact Center : GECC) เพื่ออำานวย

ความสะดวกและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาติดต่อหน่วยงานของรัฐ	 และสอดรับกับนโยบายของ

รัฐบาลที่ผลักดันให้มีศูนย์ราชการสะดวก	(GECC)

	 จากการนำาระบบข้อมูลและสารสนเทศที่ทันสมัย	 เพ่ือนำามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการให้บริการและ

การเข้าถึงนั้น	กรม	ฯ	จึงได้พัฒนาระบบสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการ	ได้แก่	การบริการข้อมูลเวลาระบบตอบรับ

อัตโนมัติ	 (http://www.time2.navy.mi.th)	 และโทรศัพท์สายด่วน	 ๑๘๑๑	 การให้บริการข้อมูลระดับนำ้าการให้

บริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยาด้วยระบบตรวจวัดและรายงานอัตโนมัติ	 การบริการขายแผนที่เดินเรือและบรรณสารการ

เดินเรือผ่านเว็บไซต์	(http://www.navigationsupport.com) [หมวด	๗	ข้อ	๗.๒.๑,	๗.๒.๕	และ	๗.๒.๖]	ทำาให้

ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงบริการข้อมูลเวลามาตราฐาน	การบริการข้อมูลระดับนำ้าและอุตุนิยมวิทยา	และการบริการ

แผนที่และบรรณสารการเดินเรือได้สะดวก	มีข้อมูลถูกต้อง	ครบถ้วน	และรวดเร็ว	โดยกรม	ฯ	ได้จัดให้มีการประเมิน

ความพงึพอใจและความผกูพนัของผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเพือ่นำามาใชป้ระโยชน	์[หมวด	๗	ขอ้	๗.๒.๑	และ	

๗.๒.๓]	เพื่อจะนำาข้อมูลข้อเสนอแนะและข้อวิจารณ์มาปรับปรุงการทำางานให้ดียิ่งขึ้น	ทั้งนี้ในปี	พ.ศ.๒๕๖๒	กรม	ฯ	มี

การรวบรวมการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยคณะกรรมการระดับกรม	ฯ	ซึ่งผล

จากการรวบรวมแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจที่ดี	อีกทั้งกรม	ฯ	ได้ส่งเสริมบุคลากรให้มีการสร้างนวัตกรรมการ

บริการที่สร้างความแตกต่าง	และสามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะ	โดยในปี	พ.ศ.๒๕๖๒	บุคลากรของกรม	ฯ	

ได้มีการสร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน	โดยมีการพัฒนาและวิจัยการสร้างเครื่องตรวจวัดระดับนำ้าแบบฟองอากาศ	

สำาหรับใช้ในพ้ืนทีเ่สีย่งตอ่ความเสยีหาย	และการวจิยัระบบแสดงแผนทีอ่เิลก็ทรอนกิส	์สำาหรบัใชใ้นเรือของกองทัพเรอื	

[หมวด	๗	ข้อ	๗.๓.๑]	

หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
๔.๑ การใช้ข้อมูลในการกำาหนดตัววัดเพื่อติดตามงาน และการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ

	 การวางระบบวัดผลของกรมฯ	 เร่ิมต้นจากคณะกรรมการและคณะทำางานการพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐกรมอุทกศาสตร์	 โดยมีเจ้ากรมอุทกศาสตร์	 เป็นประธาน	 ฯ	 คณะกรรมการ	 เป็นผู้กำาหนดหลักเกณฑ์

ในการเลือกตัววัดที่สำาคัญ	ซึ่งส่งผลต่อความสำาเร็จของยุทธศาสตร์	และวิสัยทัศน์ขององค์กร	คณะกรรมการ	ฯ	 เป็น

ผู้พิจารณาเลือกตัววัดที่สำาคัญขององค์กรตามเกณฑ์ดังกล่าว	ซึ่งจะพิจารณาถึงความสอดคล้องของตัววัดในทุกระดับ	

ตั้งแต่ระดับวิสัยทัศน์	ยุทธศาสตร์	แผนปฏิบัติการ	และระดับบุคคล	โดยยึดหลักความสมดุลความต้องการของผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียครอบคลุมทั้งด้านการเงิน	และไม่ใช่การเงิน	ตามภาพที่	๔-๑	

	 โดยมรีองเจา้กรมอทุกศาสตร	์(๑)	และ	(๒)	ผูอ้ำานวยการศูนยส์นบัสนนุการเดินเรือ	หวัหนา้นายทหารฝา่ยอำานวย

การ	ในฐานะกรรมการ	ฯ	และรองหัวหน้านายทหารฝ่ายอำานวยการ	กรรมการ	ฯ	และเลขานุการ	เป็นผู้รวบรวมและ
ติดตามผลการดำาเนินการตามตัววัดสำาคัญดังกล่าว	 เป็นประจำาทุกเดือน	 เพื่อติดตามความคืบหน้าผลการดำาเนินการ	
พร้อมรายงานปัญหาอุปสรรคในการดำาเนินงาน	 เพื่อที่จะสามารถปรับเปลี่ยนได้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป	
และบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำาหนด	กล่าวคือ	
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	 ๑)	การวัดผลการปฏิบัติราชการประจำาปี	พ.ศ.	๒๕๖๒	
โดยมีข้อกำาหนดที่สำาคัญคือ	การเบิกใช้งบประมาณเป็นไปตาม
แผนหรือไม	่ซ่ึงใชเ้ป็นเคร่ืองมอืในการติดตามการปฏบิติัราชการ
ว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่	
 ๒)	การปฏิบัติตามนโยบาย	ผู้บัญชาการทหารเรือ	โดย
มขีอ้กำาหนดทีส่ำาคญัคอื	กรมอทุกศาสตรส์ามารถสนบัสนนุตาม
นโยบายผู้บัญชาการทหารเรือได้อย่างครบถ้วนทุกนโยบาย	
	 ๓)	 การให้บริการด้านแผนที่	 โดยมีข้อกำาหนดที่สำาคัญ
คือ	 การให้บริการข้อมูลแผนที่เดินเรือได้มาตรฐานครอบคลุม	
พื้นที่ปฏิบัติการกองทัพเรือ	และ	

	 ๔)	การติดตามตัวชี้วัดที่ต้องติดตามเป็นพิเศษ	โดยการเฝ้าระวัง	และการติดตามตลอด	๒๔	ชั่วโมง	ในกรณีที่
เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ	และความปลอดภัยในการเดินเรือ

๔.๒ การวิเคราะห์ผลจากข้อมูล และตัววัด เพื่อนำาไปสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหา
	 ในการบริหารด้านองค์บุคคลที่มีความรู้ในการสำารวจและจัดสร้างแผนที่	มีการติดตามการวัดผลด้าน
องค์บุคคล	ได้แก่	การอนุมัติแผนโครงการศึกษาจากกองทัพเรือ	หากไม่ได้รับตามที่ขออนุมัติ	กรม	ฯ	ก็จะพิจารณาดำาเนิน
การแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยการเปิดหลักสูตรภายในกรมของแต่ละหน่วยขึ้นตรง	 เพื่อบรรเทาการขาดองค์บุคคลที่มี
ความรู้เฉพาะทางในแต่ละด้าน	และจะนำาไปสู่การจัดการด้าน	KM	สำาหรับการวัดวิเคราะห์ความต้องการอื่น	ๆ	เช่น	
ด้านแผนที่	 ความต้องการแผนที่นอกเหนือจากการเดินเรือ	 ได้แก่	 การบังคับใช้กฎหมายจากเหตุการณ์บ้านลอยนำ้า	
(Sea	Standing)	แสดงให้เห็นถึงความต้องการเกี่ยวกับแผนที่เขตทางทะเลของประเทศไทย	โดยมีตัวชี้วัดคือ	กรม	ฯ	
สามารถให้การสนับสนุนข้อมูลและแผนที่แสดงเขตทางทะเลที่ให้การสนับสนุนกองทัพเรือได้ทุกครั้ง	 จึงนำามาสู่การ
จดัการความรูด้า้นแผนทีเ่ขตทางทะเลของไทย	เชน่	การจัดทำาแผนทีเ่ขตทางทะเลและแผนทีเ่ขตจังหวดัทางทะเลของ
ประเทศไทย	เนื่องจากพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	พ.ศ.๒๕๖๒	ที่กองทัพเรือเป็นหน่วย
งานหลกัในการดำาเนนิการตามพระราชบญัญตักิารรกัษาผลประโยชนข์องชาตทิางทะเล	ซึง่กำาหนดใหม้ศีนูยอ์ำานวยการ
รกัษาผลประโยชนข์องชาตทิางทะเลระดบัเขต	และศนูยอ์ำานวยการรกัษาผลประโยชนข์องชาตทิางทะเลระดบัจังหวดั	
ซึง่จำาเปน็อย่างยิง่ทีก่องทพัเรอืทีเ่ปน็หนว่ยในการบงัคบัใชก้ฎหมาย	จำาเปน็จะต้องรู้อาณาเขตทางทะเลของประเทศไทย	
และเขตจังหวัดทางทะเล	ซึง่มรีปูแบบการศกึษากรณผีลการตดัสนิของศาลเกีย่วกบัการแบง่เขตแดนทางทะเลระหวา่ง
ประเทศ	และนำามาเป็นแนวทางในการแบ่งเขตระหว่างจังหวัดทางทะเล	ตามภาพที่	๔-๒
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๒-๑๐

ภาพที่ ๔-๑ การวางระบบวัดผลของกรมอุทกศาสตร์

ภาพที่ ๔-๒ รูปแบบการศึกษากรณีต่าง ๆ เพื่อนำามาเป็นแนวทางในการแบ่งเขตระหว่างจังหวัด



๔.๓ การจัดการความรู้ และใช้องค์ความรู้เพื่อเรียนรู้ พัฒนา แก้ปัญหา และสร้างนวัตกรรม

	 จากกรณีบ้านลอยนำ้า	และการขอรับการสนับสนุนการพิสูจน์ทราบตำาบลที่ของบ้านลอยนำ้า	เพื่อการรักษาไว้

ซึ ่งอำานาจและสิทธิอธิปไตยของไทยในทะเลนั้น	และกรม	ฯ	ได้พล๊อตค่าพิกัด	ส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ

ศนูยอ์ำานวยการรกัษาผลประโยชนข์องชาตทิางทะเล	และศนูยอ์ำานวยการรักษาผลประโยชนข์องชาติทางทะเลเขต	๓	

รับทราบ	เพื่อเป็นข้อมูลในการดำาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ภาพที่	๔-๓	จากกรณีดังกล่าว	กรม	ฯ	พิจารณาใน

การเพิ่มมูลค่า	(Value	Added)	ให้กับแผนที่เดินเรือ	จึงได้พิจารณาจัดทำาแผนที่เขตทางทะเลและแผนที่เขตระหว่าง

จังหวดัทางทะเล	เพือ่เป็นขอ้มลูเบ้ืองตน้ใหกั้บหนว่ยงานของรัฐในการบงัคบัใชก้ฎหมายในทะเล	การดำาเนนิการดงักลา่ว

ส่งผลให้หน่วยงานต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องให้ความสนใจ	ดังจะเห็นได้จากการที่	พล.อ.อนุพงษ์	เผ่าจินดา	รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทย	ได้ลงนามในคำาสั่งกระทรวงมหาดไทยที่	๑๑๐๔/๒๕๖๑	เรื่อง	แต่งตั้งคณะกรรมการกำาหนดและ

ปรับปรุงพื้นที่เขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล	ลง	๑๙	มิถุนายน	พ.ศ.๒๕๖๑	ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทย	เป็น

ประธานกรรมการ	 และเจ้ากรมอุทกศาสตร์หรือผู้แทนเป็นกรรมการ	 มีอำานาจหน้าที่ที่สำาคัญคือ	“พิจารณากำาหนด

นโยบาย หลักเกณฑ์ วธิกีาร รวมถงึการกำากบัดแูลและปรบัปรุงพืน้ทีเ่ขตการปกครองของจงัหวดัทางทะเลทัง้ ๒๓ 

จงัหวดั และกรุงเทพมหานคร ให้เปน็ไปตามมาตรฐานและหลกัการทางวชิาการสากล”	โดยกำาหนดให้แล้วเสรจ็ภายใน

ปี	พ.ศ.๒๕๖๔	และคณะทำางาน	ฯ	ดังกล่าว	ได้แต่งตั้งให้รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์เป็นรองประธาน	ฯ	คณะอนุกรรมการ

ด้านเทคนิคในการจัดทำาแผนที่เขตระหว่างจังหวัดทางทะเล	

 

	 ทั้งนี้เมื่อ	 ๔	 -	 ๕	 มีนาคม	พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 กรมการปกครองได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้แทนจังหวัด

ชายทะเลทั้ง	๒๓	จังหวัด	(รวมกรุงเทพมหานคร)	รวม	๙๒	คน	โดยเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้แทนจังหวัด

ชายทะเลเกี่ยวกับงานพื้นฐานการใช้งานแผนที่และการฝึกการแบ่งเขตทางทะเล	ตามภาพที่	๔-๔		สำาหรับข้อมูลจาก

การสำารวจความคิดเห็นจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	พบว่า	 ทั้งหมดเห็นด้วยและสนับสนุนให้มีการจัดทำา

แผนที่เขตทางทะเล	และแผนที่เขตระหว่างจังหวัดทางทะเล	ซึ่งจะช่วยให้การรักษาอำานาจอธิปไตยและสิทธิอธิปไตย

ทางทะเลของไทยมีประสิทธิภาพมากขึ้น	อีกทั้งยังสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ด้วย	ดังเช่นกรณี

ของบ้านลอยนำ้าที่ผ่านมา	ผลที่ได้รับคือแผนที่แสดงอาณาเขตทางทะเลของไทยใน	๓	ระดับ	ได้แก่	ระดับภาพรวมทั้ง

ประเทศ	ระดับภาพรวมภูมิภาค	และระดับรายจังหวัด

รายงานประจำาปี ๒๕๖๓

๒-๑๑

ภาพที่ ๔-๓ การสนับสนุนการพิสูจน์ทราบตำาบลที่ของบ้านลอยนำ้า



๔.๔ การบริหารจัดการข้อมูล สารสนเทศ และปรับระบบการทำางานให้เป็นดิจิทัล
	 สำาหรับการจัดการความรู้ในด้านต่าง	ๆ	กรม	ฯ	ได้จัดทำา	KM	ออนไลน์	และคลังตำารา	และองค์ความรู้ต่าง	ๆ	
แบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของกรมอุทกศาสตร์	ตามภาพที่	๔-๕	เพื่อเป็นการรวบรวมองค์ความรู้จากข้าราชการทั้งที่
เกษียณและยังไม่เกษียณ	เพื่อมิให้มีการสูญหายองค์ความรู้	ได้มีการนำาระบบ	IT	มาจัดการ	โดยมีการจัดระบบความ
ปลอดภัย	และจัดเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด	๒๔	ชั่วโมง	
	 จากการวางระบบวัดผลของกรมฯ	พบว่า	
	 ๑)	การเบิกใช้งบประมาณเป็นไปตามแผน	มีผลการเบิกจ่ายเมื่อสิ้นปีงบประมาณร้อยละ	๙๘.๗๒	ซึ่งสูงกว่า
เป้าหมายที่กำาหนดร้อยละ	๔.๗๒	และสามารถใช้เครื่องมือในการติดตามการปฏิบัติราชการว่าเป็นไปตามแผนได	้
[หมวด	๗	ข้อ	๗.๕]	
	 ๒)	กรมอุทกศาสตร์สามารถสนับสนุนตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือได้อย่างครบถ้วนทุกนโยบาย	
	 ๓)	การให้บริการด้านแผนที่	จะต้องมีข้อมูลได้มาตรฐานครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติการกองทัพเรือ	และ	
	 ๔)	การติดตามตัวชี้วัดที่ต้องติดตามเป็นพิเศษ	โดยการเฝ้าระวัง	และการติดตามตลอด	๒๔	ชั่วโมง	ในกรณทีี่
เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ	และความปลอดภัยในการเดินเรือ	[หมวด	๗	ข้อ	๗.๖.๕	และ	๗.๖.๖)]	จากการจัดการความรู้ 
และใช้องค์ความรู้เพื่อเรียนรู้	พัฒนา	แก้ปัญหา	และสร้างนวัตกรรม	ผลที่ได้รับคือแผนที่แสดงอาณาเขตทางทะเลของไทย
ใน	๓	ระดับ	ได้แก่	ระดับภาพรวมทั้งประเทศ	ระดับภาพรวมภูมิภาค	และระดับรายจังหวัด	[หมวด	๗	ข้อ	๗.๔.๒]

รายงานประจำาปี ๒๕๖๓

๒-๑๒

ภาพที่ ๔-๔ การอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้แทนจังหวัดชายทะเลทั้ง ๒๓ จังหวัด

ภาพที่ ๔-๕ เอกสาร คู่มือ และตำาราของกรมอุทกศาสตร์



หมวด ๕ การมุ่งเน้นบุคลากร
๕.๑ ระบบการจัดการบุคลากรที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และสร้างแรงจูงใจ

	 กรม	 ฯ	 ได้ดำาเนินการขออนุมัติปรับโครงสร้าง	 เพื่อรองรับนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือด้านการกำาหนด

ยทุธศาสตรแ์ละโครงสรา้งกำาลงัรบ	ข้อ	๓	เสรมิสรา้งขีดความสามารถดา้นสงครามใต้นำา้และเตรยีมการรองรบัเรอืดำานำา้

เขา้ประจำาการของกองทัพเรอื	โดยกำาหนดเป้าหมาย	ขอ้	๓	ให	้“มีการพัฒนาฐานทัพท่าเรือ คลังสรรพาวุธ ระบบส่ือสาร 

ระบบสนับสนุนส่ิงอำานวยความสะดวก ศูนย์ฝึกเรือดำานำา้ และอ่ืน ๆ  รวมท้ังการจัดทำาแผนท่ีเรือดำานำา้และระบบข้อมูล

ข่าวกรองทางอุทกศาสตร์ รองรับการประจำาการเรือดำานำา้”	ข้อ	๔	เตรียมการรองรับการจัดตั้งศูนย์อำานวยการรักษา

ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	 ตามพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	 พ.ศ.๒๕๖๒	และตาม

ข้อ	๔		ให้	“มีการเตรียมการด้านสถานท่ี ระบบฐานข้อมูล และอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ  การเตรียมการ

รองรับการมีเรือดำานำา้ของกองทัพเรือ”	โดยเสนอให้มีการ	“จัดต้ังศูนย์ข่าวกรองภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์”	ข้ึน

	 แนวทางการรับราชการของกำาลังพลสายวิทยาการอุทกศาสตร์	 ได้พิจารณาตามหลักการคือ	 การกำาหนดให้

ปฏบิตังิานตามสาขาอาชีพของพรรค–เหลา่อทุกศาสตร	์เมือ่แรกบรรจุ	เพือ่สรา้งเสรมิความรู้และประสบการณใ์นระดบั

ผู้ปฏิบติัให้เพียงพอทีจ่ะกา้วไปสูร่ะดบัผู้บรหิารหรือผูน้ำาหนว่ยไดท้ั้งในสายงานเดมิ	รวมทัง้การหมนุเวยีนในสายงานอืน่ 

เพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์และประสบการณ์ให้กว้างขวางขึ้นตามลำาดับข้ันตอนของการเจริญเติบโตของตำาแหน่งระดับและช้ันยศ

ภายในขอบเขตท่ีกำาหนด	 โดยจำานวนปีครองยศในแต่ละช้ันยศ	พร้อมท้ังได้รับการอบรมและพัฒนาในหลักสูตรต่าง	ๆ	 ตาม

แนวทางการรับราชการ	 เพื่อเพิ่มพูนความรู้และให้มีความพร้อมที่จะเติบโตทางราชการในตำาแหน่งและภารกิจที่ต้อง

รับผิดชอบสูงขึ้น	ซึ่งสรุปได้ดังนี้	

	 ๑)	นายทหารที่สำาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ	พรรค	–	เหล่าอุทกศาสตร์	(อศ.ก.)	

	 ๒)	นายทหารที่สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย	(อศ.ป.)	

	 ๓)	นายทหารทีเ่ลือ่นฐานะมาจากนายทหารประทวน	หรือนายทหาร	ข.	สายวทิยาการอทุกศาสตร์	โดยมีการ

วางแผนการกำาหนดตำาแหน่งของหัวหน้างาน	และผูบ้ริหารของกรม	ฯ	เพือ่เตรยีมกำาลงัพลสำาหรบัตำาแหนง่งานในระดบั

ผูบ้ริหารระดบัสงูท่ีสำาคญั	(Succession	Planning)	เปน็การดำาเนนิการเพือ่ใหส้ามารถสรรหาผูท้ีม่คีณุสมบติัเหมาะสม

มาดำารงตำาแหน่งสำาคัญขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ	โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นเครื่องมือให้ผู้บังคับบัญชา

ใช้ประกอบการพจิารณาในการสรรหาและคดัเลอืกผูท้ีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมและเปน็ทีย่อมรบั	สำาหรบัตำาแหนง่งานใน

ระดบัสงูทีส่ำาคญัในอตัราชัน้ยศ	พล.ร.ต.	และ	พล.ร.ท.	ของกองทพัเรือ	และแนวทางการบริหารจัดการกำาลังพลกลุม่ที่

มขีดีสมรรถนะสูง	(Talent	Management)	เปน็การบรหิารจดัการทรัพยากรบคุคลใหม้ศีกัยภาพสูง	(High	Potential)	

ในการทำางานและสามารถสร้างผลการปฏิบัติงานในระดับสูง	 (High	 Performance)	 ท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายและ

กลยุทธ์ขององค์กร	 โดยผ่านกระบวนการวางแผนอย่างเป็นระบบ	 อันได้แก่	 การระบุ	 (การสรรหาและคัดเลือกผู้ที่มี

ศักยภาพสูง)	การพัฒนา	(ฝึกอบรมและพัฒนา)	การธำารงรักษา	(การสร้างแรงจูงใจและการให้ผลตอบแทน)	ตลอดจน

การติดตามและประเมินผล	 เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าของกลุ่มคนท่ีมีศักยภาพสูงในการทำางานและก่อให้เกิดความ

ต่อเนื่องในการสั่งสมประสบการณ์	 ทักษะ	 และคุณลักษณะในตำาแหน่งงานท่ีสำาคัญขึ้นตามลำาดับ	 เพื่อเตรียมความ

พร้อมสำาหรับการสืบทอดตำาแหน่งงานในระดับสูงท่ีสำาคัญ	 (Succession	 Planning)	 ท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป	 โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อเตรียมนายทหารสัญญาบัตรช่วงชั้นยศไม่เกิน	น.อ.พิเศษ	ที่มีขีดสมรรถนะสูง	และมีประสบการณ์ที่

เหมาะสม	สำาหรับการทดแทนตำาแหน่งงานในระดับสูงที่สำาคัญขององค์กรได้อย่างมีคุณภาพและในเวลาที่เหมาะสม
๕.๒ ระบบการทำางานที่มีประสิทธิภาพ คล่องตัว มุ่งผลสัมฤทธิ์

	 กรม	ฯ	ไดก้ำาหนดปจัจยัแวดล้อมในการทำางานไว	้เพ่ือใชเ้ปน็กรอบในการประเมนิความผาสุกของบคุลากรใน
ด้านต่าง	ๆ	และปรับปรุงคุณภาพของปัจจัยแวดล้อมด้านต่าง	ๆ	ให้เพียงพอกับความต้องการของบุคลากรอย่าง

รายงานประจำาปี ๒๕๖๓

๒-๑๓



ตอ่เนือ่งตามกรอบงบประมาณทีจ่ะอำานวยใหใ้นแต่ละป	ีโดยมวีตัถปุระสงคใ์หบ้คุลากรของกรม	ฯ	มคีวามผาสุกและมี
ส่วนร่วมในการทำางาน	เพื่อบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ของกรมอุทกศาสตร์	กองทัพเรือ	โดยในแต่ละปีกรม	ฯ	กำาหนด
ใหบ้คุลากรประเมนิความสขุและประเมนิคณุภาพชวิีตในการทำางานของตนเองตามปจัจยัชีว้ดัตา่ง	ๆ 	ทีก่ำาหนดผา่นทาง
ระบบสารสนเทศ	(Intranet)	ของกองทัพเรือ	โดยวดัระดบัความสำาคญัและระดบัความพงึพอใจของแตล่ะปจัจยัทีส่ง่ผล
ตอ่คุณภาพชีวติในการทำางาน	เพือ่นำาผลการประเมนิดงักลา่วทีไ่ดม้าวเิคราะหป์ญัหาและจดัลำาดบัความสำาคญั	เพือ่จัด
ทำาแผนงาน	โครงการ	และกจิกรรมในการปรบัปรงุและพฒันาคณุภาพชีวิติของกำาลงัพลใหด้ข้ึีนตามลำาดบัความสำาคัญ
และกรอบงบประมาณ	โดยมีรายละเอียดการจัดให้มีปัจจัยแวดล้อมด้านต่าง	ๆ	จำานวน	๔	ด้าน	ได้แก่
	 ๑.	 ด้านสุขภาพ	 ได้รับความอนุเคราะห์จากกรมแพทย์ทหารเรือในการตรวจสุขาภิบาลและชีวอนามัยในที่
ทำางาน	 ซึ่งมีการตรวจสมรรถภาพร่างกายของผู้ปฏิบัติงานท้ังในส่วนของโรงพิมพ์แผนท่ี	 และผู้ท่ีทำางานในสำานักงาน	
นอกจากนีย้งัเปน็กลุม่ตวัอยา่งในการตรวจประเมนิจากกรมอนามยั	กระทรวงสาธารณสขุ	ในการประเมนิให้โรงพยาบาล
ทหารเรือกรุงเทพ	กรมแพทย์ทหารเรือ	 เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ	นอกจากความปลอดภัยและสุขาภิบาลในที่
ทำางานแล้ว	กรม	ฯ	ยังส่งเสริมการออกกำาลังกาย	เพื่อให้กำาลังพลมีความพร้อมและสุขภาพที่ดี	โดยจัดให้มีห้องออกกำาลัง
กาย	และจัดการทดสอบสมรรถภาพทางกายให้แก่กำาลังพลของกรม	ฯ	เป็นประจำา	อย่างน้อยปีละ	๒	ครั้ง
	 ๒.	ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัยในการทำางาน	จัดให้มีอุปกรณ์ระวังป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น	และ
วิธีปฏิบัติในการระวังป้องกันอันตรายในขณะปฏิบัติงาน	อุปกรณ์ดับเพลิงประจำาหน่วย	พร้อมการตรวจเช็คอุปกรณ์
ดบัเพลงิเปน็ประจำาทุกวงรอบ	ตลอดจนให้มกีารกำาหนดมาตรการปอ้งกนัความเสยีหายของหนว่ยและมกีารซกัซอ้มเพือ่
รองรับสถานการณ์อย่างสมำ่าเสมอ	และจัดให้มีหน่วยขึ้นตรงกรม	ฯ	ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบมาตรการต่าง	ๆ	ใน
การป้องกันความเสียหายของหน่วยเป็นประจำาทุกปี	
	 ๓.	ด้านความสะดวกในการเข้าถึงสถานที่ทำางาน	มีความปลอดภัยจากอันตราย	หรืออุบัติเหตุต่าง	ๆ	ที่เกิดแก่
ร่างกาย	ชีวิต	หรือทรัพย์สิน	เช่น	อัคคีภัย	ไฟฟ้า	การจราจร	เป็นต้น	โดยสถานที่ทำางานมีการจัดการเกี่ยวกับชีวอนามัย	

ซึ่งมีผลต่อสุขภาพทางร่างกายและทางจิตใจ	เช่น	มีการจัดการนำ้าสะอาด	จัดให้มีเครื่องกรองนำ้า	สำาหรับข้าราชการได้
ใช้โดยรวม	เป็นต้น	

 ๔.	ด้านการบริการการขนส่ง	มีการจัดรถบริการรับ	–	ส่งจากท่าเรือกองเรือลำานำ้า	กองเรือยุทธการ	กองทัพเรือ 
ถึง	 กรมอุทกศาสตร์	 เพื่ออำานวยความสะดวกให้แก่กำาลังพลกรม	ฯ	 ได้จัดให้มีสวัสดิการและการบริการต่าง	ๆ	 ให้กับ
กำาลังพล	 เพื่อการดูแลและช่วยเหลือด้านความเป็นอยู่และการดำารงชีวิตของกำาลังพลในพื้นที่ต่าง	ๆ	ของกรม	ฯ	 เพื่อ

สร้างขวัญกำาลังใจ	ความพึงพอใจ	และให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของกำาลังพลในด้านต่าง	ๆ	ดังนี้	
 ๑)	การสงเคราะห์ข้าราชการ	ได้แก่	เงินสงเคราะห์มรณะ 
เงินสงเคราะห์ผู้ประสบอุบัติภัย	 เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยไข้หรือประสบ
อุบัติเหตุ	เป็นต้น	
	 ๒)	การจัดเงินทุนการศึกษาบุตรข้าราชการกรมอุทกศาสตร์	
	 ๓)	การจัดให้มีร้านสวัสดิการกรมอุทกศาสตร์	
	 ๔)	พื้นที่ออกกำาลังกาย	เช่น	สนามฟุตบอล	สนามเปตอง	สนาม

แบดมินตัน	สระว่ายนำ้า	และ	
 ๕)	การช่วยเหลือและการประกนัภัยต่าง	ๆ 	เช่น	ทุนการศึกษาบตุร 
การประกันภยั	และประกนัชวีติใหก้บักำาลงัพลทีป่ฏบิติัภารกจิในพืน้ที่
เสี่ยงภัย	เป็นต้น	ตามภาพที่	๕-๑
 

รายงานประจำาปี ๒๕๖๓

๒-๑๔

ภาพที่ ๕-๑ การจัดสวัสดิการและการบริการต่าง ๆ ให้กับกำาลังพล



	 ซึง่จากผลการประเมนิความผาสกุของบคุลากรในด้านสภาพแวดล้อมการทำางานของกำาลังพล	ด้าน	๑)	ความ

ปลอดภัย	๒)	อาชีวอนามัย	๓)	สภาพแวดล้อม		๔)	อุปกรณ์ในการทำางานและสิ่งอำานวยความสะดวก	และ	๕)	ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ	พบว่า	บุคลากรของกรม	ฯ	ผ่านเกณฑ์ค่าคาดหวังทุกข้อ	ตามภาพที่	๕-๒	

๕.๓ การสรา้งวฒันธรรมการทำางานทีเ่ปน็มอือาชพี การสรา้งความผกูพนั และความเปน็เจา้ของใหแ้กบุ่คลากร

	 กรม	ฯ	มีวัฒนธรรมในการทำางาน	โดยใช้หลัก	“ใฝ่รู้ สู่งาน”	มาปรับปรุงยกระดับการดำาเนินงานหรือสร้าง

นวัตกรรมใหม่ในระหว่างทางเป็นวงจรการเรียนรู้ไม่รู้จบ	 และมุ่งเน้นการทำางานเป็นทีมร่วมกับการสร้างเครือข่ายทั้ง

ภายในและภายนอกกรม	ฯ	โดยใชก้ารสือ่สารแบบสองทางทัง้แบบเปน็ทางการและไมเ่ปน็ทางการเปน็เคร่ืองมือสรา้ง

ความเข้าใจใหบ้คุลากรทกุระดบัรับรูป้ญัหาและรับทราบขอ้มลูในทศิทางเดียวกนั	สร้างภาพลักษณท์ีดี่และเปน็ศนูยร์วม

ให้คนทำางานรว่มกนัไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล	ตลอดจนได้ดำาเนนิการตามกรอบแนวคดิระบบการบริหารผลการปฏบิตังิาน	

(PMS)	ตามแนวทางที่กองทัพเรือกำาหนด	กล่าวคือ	ได้มีการวางแผน	การปฏิบัติงาน	(Performance	Planning)	

ทีผู้่บังคับบญัชาและกำาลงัพลมาทบทวนรว่มกนัวา่	ภารกจิความรบัผดิชอบของงานแตล่ะงานเปน็เช่นไร	ความรู้	ทักษะ	

และพฤติกรรมท่ีต้องใช้ในการปฏิบัติงานจะต้องพัฒนาเพิ่มเติมในส่วนไหนบ้าง	 โดยได้เน้นการสื่อสารสองทางแบบมี

ส่วนร่วม	(Two	-	way	Communication)	มีการทำาการตกลงร่วมกันในเรื่องของเป้าหมายและดัชนีชี้วัดผลงาน	และได้

ติดตามและพัฒนาโดยที่ผู้บังคับบัญชาจะกระตุ้น	จูงใจ	และสร้างบรรยากาศในการทำางานที่เหมาะสมให้กับบุคลากร	

รวมถงึไดม้กีารตรวจสอบและทบทวนผลการปฏบิติังานของกำาลังพลของตนวา่	เปน็ไปตามดัชนชีีว้ดัและเปา้หมายหรอื

ไม่	เพื่อดำาเนินการปรับปรุงและพัฒนา	อาทิเช่น	การอบรม	การสอนงาน	เป็นต้น	ให้เกิดการพัฒนาตนเองในการสร้าง

ผลงานทีด่ขีึน้และเป็นไปตามเป้าหมายท่ีผูบั้งคบับญัชาต้องการ	สำาหรบัการประเมนิผลการปฏบิติังาน	(Performance	

Assessment)	เปน็การประเมินผลงานบคุลากร	โดยการวัดผลการปฏบิตังิานทีป่ฏบิตัไิดจ้ริง	(Actual	Performance)	

เปรียบเทียบกับผลงานที่ผู้บังคับบัญชาคาดหวัง	(Expected	Performance)	ตามปัจจัยวัดผลงานทั้งทางด้านผลลัพธ์

และดา้นพฤตกิรรมวา่เปน็ไปตามเปา้หมายหรอืไม	่โดยได้แต่งต้ังผู้ประเมนิ	และนำาผลการประเมนิไปใชใ้นการใหร้างวลั

ในเรือ่งของการปรบัเงนิเดอืน	ตลอดจนนำาไปใชใ้นการพิจารณาเลือ่นตำาแหนง่งาน	ตลอดจนหาผูส้บืทอดตำาแหนง่ได้ต่อไป 

โดยกรม	ฯ	นำาผลประเมินไปใช้ในการพิจารณาบำาเหน็จและการพิจารณาเล่ือนตำาแหน่งตามแนวทางท่ีกองทัพเรือกำาหนด	

จากการประเมินความผูกพันของบุคลากรอย่างเป็นทางการ	จำานวน	๑๕	ปัจจัย	ได้แก่	ปัจจัยด้านสุขภาพกาย	สุขภาพจิต	

จติวญิญาณ	ความรูแ้ละทกัษะ	สภาพการทำางาน	นโยบายการบรหิารงาน	ความสำาเร็จในการทำางาน	ตำาแหนง่งานและ

ความก้าวหน้า	สิทธิกำาลังพล	การเงิน	การสวัสดิการ	การบริการ	การปกครอง	การยอมรับนับถือ	และภาพลักษณ์	โดย

จะมีการกำาหนดปจัจยัสว่นหนึง่ทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ถงึปจัจยัตอ่ความผกูพนัตอ่กรม	ฯ	ประกอบดว้ย	จติวญิญาณ	ตำาแหนง่

งานและความกา้วหนา้	สทิธกิำาลงัพล	การเงิน	การปกครองบงัคบับญัชา	การได้รบัความยอมรบันบัถอื	และภาพลกัษณ์

องค์กร	พบว่า	บุคลากรมีระดับความผาสุขมากว่าระดับที่คาดหวังไว้	ตามภาพที่	๕-๓	

รายงานประจำาปี ๒๕๖๓

๒-๑๕

ภาพที่ ๕-๒ ผลการประเมินความผาสุกของบุคลากร



๕.๔ ระบบการพัฒนาบุคลากร

 กรม	ฯ	มรีะบบการเรยีนรูแ้ละพฒันากำาลงัพลของกรม	ฯ	โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใหก้ารศกึษาอบรมและพฒันา
กำาลงัพลในทกุระดบัช้ันให้มคีวามรู	้ความสามารถ	ทกัษะ	และคณุลักษณะทีเ่พยีงพอและเหมาะสมกับการปฏบิติัหนา้ที่
ของกำาลงัพลในแตล่ะระดบัและในหน้าท่ีรบัผดิชอบทีส่งูขึน้ตามลำาดบั	เพือ่ใหไ้ด้กำาลงัพลทีม่ขีดีความสามารถทีต่อ้งการ
สำาหรับรองรับภารกิจของกรม	ฯ	ที่ได้รับมอบหมายได้	โดยจัดทำาเป็นโครงการฝึก	ศึกษา	อบรม	ประชุม	และสัมมนา
ทั้งในประเทศและต่างประเทศของกรม	ฯ	ซึ่งการศึกษาภายในกองทัพเรือ	แบ่งออกเป็น	๒	ประเภท	คือ	การศึกษา
เพื่อการผลิตกำาลังพล	และการศึกษาเพื่อการพัฒนากำาลังพล	โดยมีรายละเอียดดังนี้
	 ๑.	การศกึษาเพือ่การผลิตกำาลงัพล	ได้แก	่ผลตินายทหารสญัญาบตัรในหลกัสตูรของโรงเรยีนนายเรอื	เปน็การ
ผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักของกรม	ฯ		
 ๒.	การศึกษาเพือ่การพฒันากำาลงัพล	มวีตัถปุระสงคเ์พ่ิมพูนความรูค้วามสามารถให้แก่บคุลากรทัง้ทีก่องทพัเรอื
ผลิตเอง	และที่รับเข้ามาจากสถานศึกษาอื่นนอกกองทัพเรือ	ให้สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจของ	กรม	ฯ	ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทันต่อความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง	 โดยจะแบ่ง
ออกเป็น	๓	ส่วนหลัก	คือ	
	 ส่วนท่ี	 ๑)	 หลักสูตรเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ตามชั้นยศหรือตามแนวทางการรับราชการตามที่กองทัพเรือกำาหนด	
เป็นการให้การศึกษา	 อบรม	 และพัฒนาเพื่อให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับระดับชั้นยศหรือตำาแหน่งหน้าที่
ที่มีความรับผิดชอบสูงตามลำาดับ	 ได้แก่	หลักสูตรพรรคนาวิน	หลักสูตรทั่วไป	หลักสูตรเพิ่มวิชา	หลักสูตรนายทหาร
อาวุโส	หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ	หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ	
	 สว่นที	่๒)	หลกัสตูรตามแนวทางรับราชการ	สำาหรบันายทหารประทวน	ไดแ้ก	่หลกัสตูรนกัเรยีนพนัจ่า	หลักสูตร
พันจ่านักเรียน	และ
	 ส่วนที่	 ๓)	 หลักสูตรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ตามชั้นยศ	 หรือตามแนวทางการรับราชการตามสาขาอาชีพ	
(สายวิทยาการอุทกศาสตร์)	เป็นการให้การศึกษา	อบรม	และพัฒนาเพื่อให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับระดับ
ช้ันยศหรอืตำาแหนง่หนา้ทีท่ีม่คีวามรบัผดิชอบสงูตามลำาดบั	ไดแ้ก	่หลกัสตูรนายทหารอทุกศาสตรช์ัน้นายเรอื	หลักสูตร
การสร้างแผนที่เดินเรือเบื ้องต้น	หลักสูตรนายทหารแผนที่ชั ้นนายร้อย	หลักสูตรอุตุนิยมวิทยาชั้นสูง	(อบรมที่
กรมอตุนุยิมวทิยา)	หลกัสตูรนายทหารขา่วอากาศ	(อบรมท่ีกรมควบคมุการปฏิบัติทางอากาศ	กองทพัอากาศ)	หลกัสตูร
อทุกศาสตรข์ัน้มลูฐาน	หลกัสตูรอาชีพเพือ่เลือ่นฐานะชัน้จ่าเอก	หลกัสตูรอาชีพเพือ่เลือ่นฐานะชัน้พันจา่เอก	หลกัสตูร
มาตรฐานนกัสำารวจอทุกศาสตรช์ัน้นายทหารประทวน	หลักสูตรการสร้างแผนท่ีเดินเรือเบือ้งต้นสำาหรับเจ้าหนา้ทีส่รา้ง
แผนที	่หลักสูตรเจา้หนา้ทีข่า่วอากาศ	หลกัสตูรเจา้หนา้ทีเ่ทคนคิขา่วอากาศ	หลกัสตูรการซอ่มบำารงุสถานตีรวจอากาศ

 กรม	ฯ	 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนากำาลังพลและการจัดการความรู้	 โดยมี	 รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์	 เป็น
ประธาน	ฯ	มีหน้าที่ในการกำาหนดนโยบายด้านการพัฒนากำาลังพลรองรับยุทธศาสตร์กองทัพเรือ	พร้อมทั้งพิจารณา
โครงการศึกษา	อบรม	ประชุม	และสัมมนาในประเทศและต่างประเทศ	ทุกประเภทและทุกระดับ	เพื่อให้การพัฒนา

รายงานประจำาปี ๒๕๖๓

๒-๑๖

ภาพที่ ๕-๓ ผลการประเมินความผาสุขด้านความผูกพันของบุคลากร



กำาลังพลรองรับยุทธศาสตร์ของกรม	ฯ	ตลอดจนปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป	โดยมีแนวทางในการพิจารณาเพื่อ
ทุ่มเทการจัดสรรงบประมาณให้กับหลักสูตร	 กิจกรรม	 แผนงาน	 และโครงการที่มีความสอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนากำาลังพลตามยุทธศาสตร์ของกรม	ฯ	(ระยะยาว	๑๐	ปี)	 เป็นลำาดับต้น	ๆ	ซึ่งจะทำาให้การจัดทำาโครงการศึกษา
เพื่อผลิตและพัฒนากำาลังพลมีความชัดเจน	คุ้มค่า	และตรงตามความต้องการของกรม	ฯ	เป็นสำาคัญ	โดยจะเป็นการเตรียม
กำาลงัพลใหมี้ขดีความสามารรถและขดีสมรรถนะในสาขาท่ีมคีวามจำาเป็นต่อการบรรลเุป้าหมายของกรม	ฯ	ทีก่ำาหนดไวต้าม
ยุทธศาสตร์	โดยคณะกรรมการพัฒนากำาลังพลและการจัดการความรู้	กรม	ฯ	ได้กำาหนดเป้าหมายในการพัฒนากำาลังพล
เพื่อรองรับยุทธศาสตร์	กองทัพเรือ	พ.ศ.	๒๕๕๘	–	๒๕๖๗	จำานวน	๒	เป้าหมาย	ประกอบด้วย	
 ๑)	พัฒนากำาลังพลให้มีขีดความสามารถพร้อมรบตามยุทธศาสตร์ด้านการป้องปราม	โดยเน้นการพัฒนา
กำาลงัพลรองรบัการจดัหาเรอืดำานำา้และเรอืฟรเิกตสมรรถนะสงูเปน็ลำาดบัแรก	และเนน้ในสว่นของขดีความสามารถ
การสนับสนุนข้อมูลการปฏิบัติการรบในสาขาสงครามใต้นำ้า	การรบผิวนำ้า	การป้องกันภัยในอากาศ	และการป้องกันฝั่ง 
เป็นสำาคัญ	และ	
	 ๒)	 พัฒนากำาลังพลให้มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศท้ังภาษาอังกฤษ	 โดยการอบรม	 และส่งเสริมการเรียน
รู้ภาษาอังกฤษ	 เพื่อรองรับการสร้างบทบาทนำาในการเสริมสร้างความมั่นคงทางทะเลท้ังภายในภูมิภาคอาเซียนและ
ภูมิภาคต่าง	ๆ	ของโลก
	 จากการดำาเนินงานที่ผ่านมา	กรม	ฯ	ได้จัดการบุคลากรให้ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และสร้างแรงจูงใจ	ซึ่งจะ
เห็นได้จากดำาเนินการขออนุมัติปรับโครงสร้าง	 เพื่อรองรับนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือด้านการกำาหนดยุทธศาสตร์
และโครงสร้างกำาลังรบ	 [หมวด	 ๗	 ข้อ	 ๗.๓.๓]	 มีการประเมินความสุขและประเมินคุณภาพชีวิตในการทำางานของ
ตนเองตามปัจจัยชี้วัดต่าง	ๆ	ที่กำาหนดผ่านทางระบบสารสนเทศ	 (Intranet)	นำาผลการประเมิน	ฯ	ที่ได้มาวิเคราะห์
ปัญหาและจัดลำาดับความสำาคัญ	 เพื่อจัดทำาแผนงาน	 โครงการ	 และกิจกรรมในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของกำาลังพลให้ดีขึ้นตามลำาดับ	[หมวด	๗	ข้อ	๗.๓.๒]

หมวด ๖ การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ
๖.๑ กระบวนการทำางานที่เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ

	 กรม	 ฯ	 ได้วิเคราะห์และออกแบบกระบวนการสร้างคุณค่าของหน่วยงาน	 โดยคำานึงถึงอำานาจหน้าที่ตาม
กฎหมาย	(พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม	พ.ศ.	๒๕๕๑	มาตรา	๒๐	พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วน
ราชการและกำาหนดหน้าที่ของส่วนราชการ	กองทัพเรือ	กองทัพไทย	กระทรวงกลาโหม	พ.ศ.	๒๕๕๒	พันธกิจของ
กรมอุทกศาสตร์	 ความต้องการของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมอุทกศาสตร์	 และเทคโนโลยีใน
ปจัจุบนั	มาเป็นกรอบแนวทางในการกำาหนดกระบวนการทีส่ำาคญัของกรมอทุกศาสตร	์ซึง่กองทพัเรอืมโีครงการจดัหา
เรือดำานำ้าและการพัฒนาสงครามใต้นำ้า	 ส่งผลให้กรมอุทกศาสตร์ต้องปรับโครงสร้างองค์กรและปรับปรุงกระบวนการ	
เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์และบริการท่ีตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 ซึ่งเป็นไปตาม
ระเบียบและกฎหมายที่กำาหนด	ซึ่งสามารถแสดงได้ตามภาพที่	๖-๑	
	 กรม	ฯ	กำาหนดตัวชี้วัดผลการดำาเนินการที่สำาคัญของกระบวนการ	โดยพิจารณาจากข้อกำาหนดที่สำาคัญของ
กระบวนการต่าง	ๆ 	ได้แก่	ด้านความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ด้านกฎหมาย	กฎระเบียบ	ข้อบังคับ	
แผน	และคำาสั่งที่เกี่ยวข้อง	ด้านประสิทธิภาพของกระบวนการ	และด้านความคุ้มค่า	โดยพิจารณากำาหนดเป็นตัวชี้วัด
ความคมุกจิกรรมในกระบวนการทำางาน	และสือ่สารใหบ้คุลากรทีป่ฏบิติังานในกระบวนการนัน้ทราบ	เพือ่ใหก้ารปฏบิตัิ
งานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน	มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานในแต่ละกระบวนการ		และเป็นไปตามข้อกำาหนดสำาคัญ
ในกระบวนการนั้น	ๆ 	และใช้อ้างอิงในการปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น 
ตามตารางที่	๖-๑

รายงานประจำาปี ๒๕๖๓

๒-๑๗



ภาพที่ ๖-๑ สายโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) กรมอุทกศาสตร์

ตารางที่ ๖-๑ ข้อกำาหนดสำาคัญและตัวชี้วัดกระบวนการสร้างคุณค่าของกรมอุทกศาสตร์

รายงานประจำาปี ๒๕๖๓

๒-๑๘



	 กระบวนการสร้างคุณค่าของกรมอุทกศาสตร์	มีจำานวนทั้งหมด	๑๐	กระบวนการ	ดังนี้		

	 ๑.	กระบวนการสนับสนุนพัสดุสายอุทกศาสตร์

	 ๒.	กระบวนการซ่อมบำารุงพัสดุสายอุทกศาสตร์

	 ๓.	กระบวนการด้านแผนที่

	 ๔.	กระบวนการด้านสมุทรศาสตร์

	 ๕.	กระบวนการด้านอุตุนิยมวิทยา

	 ๖.	กระบวนการให้บริการข้อมูลข่าวสารในการเดินเรือ

	 ๗.	กระบวนการบริการเครื่องหมายทางเรือ

	 ๘.	กระบวนการด้านเวลามาตรฐานประเทศไทย

	 ๙.	กระบวนการพัฒนากำาลังพล

	 ๑๐.	กระบวนการจัดการบริหารงานองค์กร

	 กระบวนการเหลา่นี	้ถกูวเิคราะหแ์ละออกแบบดว้ยวธีิ	SIPOC	Model	โดยมกีารกำาหนดกลุม่ผูร้บับรกิารและ

กลุม่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี	ซึง่กรม	ฯ	ตอ้งตดิตอ่ประสานงานในการขอรับการสนบัสนนุขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนการ	

และการให้บริการและผลิตภัณฑ์ของกรม	ฯ	สำาหรับการประสานการปฏิบัติร่วมกันระหว่างหน่วยงาน	มีการกำาหนด

แนวทางปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง	 เช่น	 การจัดทำาข้อตกลงในการปฏิบัติร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง	ได้แก่	การจัดทำาแหล่งปะการังเทียมของหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน	ต้องผ่านการพิจารณาจากหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องร่วมกัน	ได้แก่	กองทัพเรือ	(กรมอุทกศาสตร์)	กรมเจ้าท่า	และกรมประมง	และอีกตัวอย่างได้แก่	การบริการ

เคร่ืองหมายทางเรือในน่านนำา้ไทย	 ซ่ึงมีการจัดทำาข้อตกลงในการปฏิบัติร่วมกันระหว่างกรมอุทกศาสตร์และกรมเจ้าท่า 

สำาหรับในส่วนของการจัดทำามาตรฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ	 โดยคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ	

สำาหรับใช้เป็นมาตรฐานกลางสำาหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในประเทศ	ซึ่งกรม	ฯ	เป็นหน่วยงาน

จดัทำาชัน้ข้อมลูที	่๑๓	ขอ้มลูอทุกศาสตรท์างทะเล	สำาหรับการเชือ่มโยงกระบวนการทำางานร่วมกบัหนว่ยงานทีเ่ก่ียวขอ้ง

ซึ่งปัจจุบันมีการนำาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ	 (GIS)	 มาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลของหน่วยงาน	 และจัดทำาเว็บท่า	

(Portal)	สำาหรับการแลกเปลี ่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน	ตลอดจนหน่วยงานได้พัฒนาระบบให้บริการข้อมูล

ภูมสิารสนเทศในรปูแบบ	Web	Map	Service	เพ่ือใหห้นว่ยงานสามารถเชือ่มโยงและแลกเปล่ียนขอ้มลูกนัได้	สำาหรบั

ในสว่นของกรม	ฯ	มกีระบวนการ	และข้อมลูท่ีแลกเปล่ียน/เชือ่มโยงกบัหนว่ยงานทีเ่ก่ียวขอ้ง	ตวัอยา่งเชน่	กระบวนการ

ด้านแผนที่	ได้รับการสนับสนุนข้อมูลเพื่อใช้ในการผลิตแผนที่เดินเรือ	ได้แก่	

	 ๑)	 ข้อมูลปะการังเทียม	 และแหล่งเพาะพันธ์ุสัตว์ทะเล	 จากกรมประมง	 และกรมทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝั่ง	

	 ๒)	ข้อมูลเขตท่าเรือและเครื่องหมายทางเรือ	จากกรมเจ้าท่า	และการท่าเรือแห่งประเทศไทย	

 ๓)	ขอ้มลูทอ่ทางและสายเคเบิล้ใตน้ำา้	จากการไฟฟา้ฝ่ายผลิต	ทโีอท	ีบรษัิท	ปตท.สำารวจและผลิตปโิตรเลียม	จำากัด 

(มหาชน)	(ปตท.สผ.)	สำานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	

(กสทช.)	

	 ๔)	ข้อมูลภูมิสารสนเทศทางบก	จากกรมแผนที่ทหาร	และ	

	 ๕)	ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียม	จากกรมแผนที่ทหาร	และสำานักงานพัฒนาเทคโนโลยี

อวกาศและภมิูสารสนเทศ	(องคก์ารมหาชน)	(GISTDA)	สำาหรบักระบวนการบรกิารเครือ่งหมายทางเรอื	มกีารแลกเปล่ียน

ข้อมูลเครื่องหมายทางเรือกับกรมเจ้าท่า	และการท่าเรือแห่งประเทศไทย	เป็นต้น

รายงานประจำาปี ๒๕๖๓

๒-๑๙



๖.๒ การสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงผลผลิต 

กระบวนการ และบริการ

 กรม	 ฯ	 มีการทบทวนกระบวนการให้บริการ

ด้านอุทกศาสตร์	โดยอาศัยการตรวจสอบข้อมูลจากตัว

ช้ีวัดท่ีสำาคัญ	ไดแ้ก	่รอ้ยละของความพงึพอใจตอ่ผลิตภณัฑ์

และบรกิาร	ความซำา้ซอ้นของขอ้มลูและการดำาเนนิการ

แก้ไขข้อมูล	ซึ่งเป็นปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นใน

การทำางาน	 และข้อมูลจากการรับฟังความคิดเห็น	

ข้อเสนอแนะและความต้องการของผู้รับบริการ	 เช่น	

ความต้องการใช้งานข้อมูลแผนท่ีเดินเรือท่ีเพ่ิมข้ึนจาก

หลากหลายภาคส่วน	 และปัญหาในการติดต่อขอรับ

บริการข้อมูลอุทกศาสตร์	 ซึ่งนำามาสู่การปรับปรุง

กระบวนการหลัก	คือ	กระบวนการจัดการและบริการด้านแผนที่	และกระบวนการสนับสนุน	คือ	กระบวนการด้าน

สารสนเทศและฐานข้อมูลอุทกศาสตร์	โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติหรือแนวทางการดำาเนินการ	ดังนี้

	 ๑)	 การวางแผนและเตรียมการ	 โดยการตรวจสอบข้อมูลจากตัวชี้วัดที่สำาคัญและการรับฟังปัญหาจากผู้รับ

บรกิารหรอืผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี	แลว้นำาขอ้มลูทีไ่ด้มาศกึษาเพ่ือหาแนวทางการดำาเนนิการปรับปรุงผลผลิต	บริการ	หรอื

กระบวนการ	โดยการกำาหนดองค์ความรู้	องค์วัตถุ	หรือกระบวนการที่ต้องการแล้ว	

	 ๒)	การดำาเนินงาน	ปรับปรุงผลผลิต	บริการ	หรือกระบวนการ	ตามภาพที่	๖-๒

	 ๓)	การทดสอบทดลอง	เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำาเนินการ	

	 ๔)	การจัดทำาคู่มือปฏิบัติงาน	เพื่อให้กระบวนการมีประสิทธิภาพ	และมีขั้นตอนที่ถูกต้องตามมาตรฐาน	

	 ๕)	การเผยแพร่การใช้งาน	เพื่อให้เกิดการใช้งานและแบ่งปัน	และ	

 ๖)	การประเมินผลและปรับปรุงระบบ	เป็นขั้นตอนที่สำาคัญเพื่อนำาข้อมูลจากตัวชี้วัดกระบวนการมาประเมินผล 

เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขเป็นไปตามความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 โดยสรุปขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานของกรม	ฯ	เป็นการดำาเนินการพัฒนา	เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านต่าง	ๆ	ของกรม	ฯ	

ในอันที่จะสามารถสนับสนุนการปฏิบัติทางทหารทุกมิติของกองทัพเรือ	ซึ่งมีความต้องการจัดหาเรือดำานำ้าและพัฒนา

ขีดสมรรถนะด้านสงครามใต้นำ้า	โดยมีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวข้อง	ดังนี้

		 กระบวนการบริการด้านแผนที่	 มีการปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลแผนที่ทะเลแบบเบ็ดเสร็จ	

(CARIS	HPD)	เพือ่ลดปัญหาความซำา้ซอ้นของขอ้มูลในการประกอบระวาง	การปรบัปรงุแก้ไขขอ้มลูทีเ่ก่ียวขอ้งในหลาย

ระวาง	และการทำางานร่วมกับข้อมูลสำารวจรายละเอียดสูงในการสำารวจด้วยระบบหยั่งนำ้าแบบหลายลำาคลื่น	เพื่อ

การผลิตแผนที่เรือดำานำ้า	ตลอดจนการควบคุมและติดตามการทำางานตามมาตรฐานสากล	ตามภาพที่	๖-๓

	 กระบวนการบริการด้านสมุทรศาสตร์	มีการนำาแบบจำาลองทางคณิตศาสตร์ด้านสมุทรศาสตร์	(ROM)	เข้ามา

ใช้งาน	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวมข้อมูลเพื่อการให้บริการผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายตามความต้องการของ

ผู้รับบริการ	ตามภาพที่	๖-๔

ภาพที่ ๖-๒ ขั้นตอนการปฏิบัติงานและการสร้างนวัตกรรมปรับปรุงผลผลิต 

กระบวนการ และบริการ

รายงานประจำาปี ๒๕๖๓

๒-๒๐



	 กระบวนการบริการด้านอุตุนิยมวิทยา	มีการนำาแบบจำาลองทางคณิตศาสตร์ด้านอุตุนิยมวิทยา	(WAVE	WATCH	III)	

เข้ามาใช้	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวมข้อมูลเพ่ือการให้บริการผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายตามความต้องการของ

ผู้รับบริการ	และ	SAR	MAP	MODEL	หรือแบบจำาลองทางคณิตศาสตร์	เพื่อสนับสนุนปฏิบัติการค้นหาช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยทางทะเลด้วยข้อมูลอุตุนิยมวิทยา	ซึ่งเป็นการดำาเนินการสนับสนุนภารกิจค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ในทะเล	ซึ่งตั้งแต่เริ่มดำาเนินการมา	สามารถให้ข้อมูลกับทีมค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลได้เป็นอย่างดี	

ซึ่งส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในปฏิบัติการ	ตามภาพที่	๖-๕

	 สำาหรบัในปี	พ.ศ.๒๕๖๓	กรม	ฯ	ไดป้รบัโครงสรา้งองคก์ร	เพือ่รองรบัการจดัหาเรอืดำานำา้	การเพิม่ขีดสมรรถนะ

ในเรือ่งการทำาสงครามใตน้ำา้ของกองทพัเรอื	และการเพิม่ประสทิธิภาพการบรหิารจดัการขอ้มลูภมูสิารสนเทศของกรม	ฯ	ซึง่

จะเปน็การเพิม่ผลผลติในดา้นข้อมลูภูมสิารสนเทศรองรบัแผนทีท่างทะเลตามมาตรฐาน	S-100	ขององคก์ารอทุกศาสตร์

สากล	แผนที่ยุทธการทางเรืออิเล็กทรอนิกส์	(Additional	Military	Layer	:	AML)	และแผนที่เรือดำานำ้า	โดยปรับปรุง

การบริการด้านแผนท่ีและข้อมูลภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์ผ่านระบบเครือข่าย	 เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ

ข้อมูลทางทะเลอย่างไม่จำากัดเวลาและสถานที่	โดยผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	Smart	Device	ต่าง	ๆ	โดย

ผู้รับบริการไม่ต้องร้องขอ	ทั้งภายในหน่วยงาน	กองทัพเรือ	และหน่วยราชการต่าง	ๆ 	ตลอดจนประชาชนทั่วไป	

ตามภาพที่	๖-๖

๖.๓ การลดต้นทุนและการใช้ทรัพยากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน
	 กรม	ฯ	มีการควบคุมต้นทุนในภาพรวมของระบบงานและกระบวนการทำางาน	ดังนี้	
	 ๑)	ให้หน่วยขึ้นตรงของกรม	ฯ	จัดทำา	Work	flow	ของกระบวนการ	การปรับปรุงกระบวนการ	และการจัดทำา
คู่มือการปฏิบัติงาน	
	 ๒)	ใชร้ะบบบญัชีตน้ทนุผลผลติ	ซึง่จะมกีารจัดทำาต้นทุนผลผลิตและต้นทุนกจิกรรมท่ีทำาใหส้ามารถรู้คา่ใชจ้า่ย	
ต่อหน่วย	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน	หรือลดการดำาเนินงานในกิจกรรมที่ไม่เกิดประโยชน์	และหันมา
บริหารกิจกรรมที่เหลืออยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	

ภาพที่ ๖-๕ แบบจำาลอง WAVE WATCH III และ 
แบบจำาลอง SAR MAP ภาพที่ ๖-๖ การให้บริการแผนที่ในรูปแบบ Web Map Service

รายงานประจำาปี ๒๕๖๓

๒-๒๑

ภาพที่ ๖-๓ ระบบบริหารจัดการข้อมูลแผนที่ทะเลแบบเบ็ดเสร็จ (CARIS HPD) ภาพที่ ๖-๔ แบบจำาลองทางคณิตศาสตร์ด้านสมุทรศาสตร์ (ROM)



 ๓)	ยดึแนวทางมาตรการประหยัดของกองทพัเรอื	เปน็แนวทางในการปฏบัิตริาชการและจดัการประชมุ	รวมทัง้

การเดนิทางไปปฏบิตัริาชการในตา่งประเทศ	และการคำานวณชดเชยพาหนะเดนิทาง	ทำาใหส้ามารถลดคา่ใชจ่้ายใหเ้ปน็

ไปตามมาตรการประหยัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ	และ	

	 ๔)	จดัใหม้กีารประชมุหน่วยข้ึนตรงของกรม	ฯ	เพือ่รายงานผลการปฏบิติัราชการ	และรว่มกนัพจิารณาแนวทาง

การแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน	ทั้งมีการรายงานและติดตามสถิติการใช้สาธารณูปโภคเป็นรายเดือน	ทำาให้หน่วย

ขึ้นตรงของกรม	 ฯ	 ทราบภาระค่าใช้จ่ายและสถิติความสิ้นเปลืองของค่าสาธารณูปโภค	 โดยในปีงบประมาณนี้มีการ

ดำาเนนิการทีส่ำาคญั	ตวัอยา่งเชน่	การวิเคราะหต์น้ทนุของกระบวนการหลัก	ได้แก่	กระบวนการบรกิารด้านแผนที	่เพือ่ใชใ้น

การปรบัปรงุราคาจำาหนา่ยแผนท่ีเดนิเรอืและแผนทีเ่ดินเรืออเิลก็ทรอนกิส	์และมกีารกำาหนดแผนและเปา้หมายในการ

ลดตน้ทนุ/เพิม่ประสทิธภิาพของกระบวนการบริการด้านแผนที	่โดยมเีปา้หมายในการลดต้นทนุออกเปน็	๒	ระยะ	คือ	

  - เป้าหมายระยะสั้น	ดำาเนินการโดยการลดปริมาณการใช้งานกระดาษพิมพ์	 เพื่อตรวจสอบแผนที่	

โดยการใช้งานระบบตรวจสอบและควบคุมคุณภาพแผนที่มาใช้ร่วมกับการพิมพ์ตรวจสอบ	และการกำาหนดมาตรการ

ในการประหยัดหมึกพิมพ์ในการตรวจสอบแผนที่ด้วยการพิมพ์โหมดประหยัดสี	และ	

  - เป้าหมายระยะยาว จัดทำาโดยการลดค่าใช้จ่ายในการใช้งานเครื่องพิมพ์ระบบออฟเซต	ซึ่งใช้

งบประมาณในการซ่อมบำารุงสูงและต้องใช้เจ้าหน้าที่ไม่น้อยกว่า	๓	นาย	 ในการดำาเนินการพิมพ์ระบบนี้	 ด้วยการนำา

เครื่องพิมพ์ตามความต้องการ	(Print	on	demand)	ซึ่งใช้เจ้าหน้าที่เพียง	๑	นาย	และสามารถพิมพ์ได้จำานวนตามที่

ต้องการและมีความรวดเร็วในการพิมพ	์ ทำาให้สามารถประหยัดงบประมาณในการจัดเก็บแผนที่คงคลัง	 สำาหรับการ

บริหารจัดการภายในองค์กร	 มีการวางกลไกเพ่ือควบคุมต้นทุน	 การใช้จ่ายทรัพยากรในกระบวนการทำางานที่สำาคัญ

ต่าง	ๆ	โดยการจัดทำาแผนการเพิ่มประสิทธิภาพ/ลดต้นทุน	และมีการกำากับติดตามความก้าวหน้าของการดำาเนินงาน

และการใช้จ่ายงบประมาณผ่านระบบ	GFMIS	และกำาหนดตัวชี้วัดที่สำาคัญเป็นร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

ตามแผน	และรายงานผลในการประชุมทุกเดือน	เพื่อประเมินผล	ควบคุม	ติดตาม	และกำากับให้มีการเบิกจ่าย

งบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่กำาหนด

๖.๔ การมุ่งเน้นประสิทธิผลทั่วทั้งองค์การ และผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ชาติ

	 กรม	ฯ	ไดส้รา้งบรรยากาศเพือ่ให้เกดินวตักรรมในการปฏบิตังิาน	โดยนำาการจดัการความรู้มาใชเ้ปน็เครือ่งมอื

ในการขับเคล่ือนกรม	 ฯ	 ไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรม	 โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการศึกษา

และการจัดการความรู้ของกรม	ฯ	ขึ้น	โดยมี	รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์	(๒)	เป็นประธาน	ฯ	และผู้นำาการจัดการความรู้

ของกรม	ฯ	(CKO)	และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการความรู้ของกรม	ฯ	ซึ่งดำาเนินการตามแผนการจัดการความรู้

ประจำาป	ีพ.ศ.๒๕๖๒	นอกจากนีแ้ลว้	กรม	ฯ	ไดน้ำาระบบสารสนเทศมาใชส้นบัสนนุการจดัการความรู	้โดยจดัทำาระบบ

สารสนเทศเพือ่สนบัสนนุการจดัการความรูข้องกรม	ฯ	และเพ่ือให้เปน็อกีช่องทางทีจ่ะกระจายความรูไ้ปอย่างกว้างขวาง 

และจัดการอบรมนายทหารจัดการความรู้ของหน่วยขึ้นตรงของกรม	 ฯ	 เพ่ือสร้างนักจัดการความรู้ของหน่วยขึ้นตรง

ของกรม	ฯ	โดยมีหวัข้อการอบรมความรู้เกีย่วกบัการใชร้ะบบสารสนเทศมาผลิตส่ือสำาหรบัเผยแพร่องคค์วามรูข้องหนว่ย	

“เขตทางทะเลของไทยสิ่งที่คนไทยต้องเข้าใจ”	พร้อมทั้งได้นำาเสนอวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศในหัวข้อ	“แผนที่เขตทาง

ทะเลระหวา่งจงัหวดัทางทะเลเพือ่รองรบั พระราชบญัญตักิารรกัษาผลประโยชนข์องชาตทิางทะเล พ.ศ. ๒๕๖๒” 

ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานและประชาชนตลอดแนวเขต	๒๓	จังหวัดชายฝั่งทะเล

	 กรม	 ฯ	 พัฒนาระบบข่าวกรองภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์ที่สามารถสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหาร

ของกองทัพเรือ	และเตรียมความพร้อมด้านการส่งกำาลังบำารุงพัสดุสายอุทกศาสตร์	สนับสนุนหน่วยกำาลังของกองทัพเรือ

อยา่งมปีระสิทธภิาพ	ทำาให้กองทัพเรอืสามารถเตรยีมกำาลงัและใชก้ำาลงัในการรักษาอธปิไตย	และผลประโยชนข์องชาติ
รายงานประจำาปี ๒๕๖๓

๒-๒๒



ทางทะเล	ส่งผลต่อความสำาเร็จในการบรรลุยุทธศาสตร์ชาติระยะ	๒๐	ปี	(พ.ศ.	๒๕๖๑	–	๒๕๘๐)	ด้านความมั่นคงให้

ได้ผลลัพธ์	(Outcome)	ของการปฏิบัติตามพันธกิจ	คือ	สนับสนุนข้อมูลทางอุทกศาสตร์	เพื่อการปฏิบัติการทางทหาร

ของกองทพัเรอืดว้ยขอ้มลูจากศนูยข์อ้มลูขา่วกรองภมูสิารสนเทศทางอทุกศาสตร์	และพัฒนาระบบส่งกำาลังบำารงุสาย

อุทกศาสตร์ใหก้บักองทัพเรอื	ใหเ้พียงพอตามความตอ้งการและพืน้ทีป่ฏบิตักิาร	เพือ่เปน็ประโยชนต์อ่การดำาเนนิการ

ตามความคาดหวัง	 ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 และการพัฒนาคุณภาพ	 ตลอดจนเพิ่ม

ประสิทธิภาพกระบวนการทำางานของกรม	ฯ	โดยสื่อสารทุกช่องทางให้บุคลากรในหน่วยงาน	ถือปฏิบัติเป็นแนวทาง

เดยีวกนัดว้ยการกำาหนดตวัชีว้ดัในการตดิตามควบคมุกระบวนการ	(Leading	Indicator)	ซ่ึงเปน็ตัวชีว้ดัทีส่่งสัญญาณ	

เพือ่การคาดการณ์ความสำาเรจ็ของกระบวนการและแสดงถงึความสำาเรจ็ของการจัดการกระบวนการทีม่ปีระสทิธภิาพ

และประสิทธิผล	ได้แก่	

	 ๑)	 ร้อยละความสำาเร็จในการจัดทำาข้อมูลเชิงพื้นที่ทางอุทกศาสตร์ตามโครงสร้างพื้นฐานของข้อมูลเชิงพื้นที่

ทางอุทกศาสตร์	(Hydrographic	Spatial	Data	Infrastructure)	[หมวด	๗	ข้อ	๗.๑.๖]	

 ๒)	ร้อยละของข้อมูลเชิงพื้นที่ทางอุทกศาสตร์ที่ครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติการตามที่กองทัพเรือต้องการ	

[หมวด	๗	ข้อ	๗.๑.๗]	

	 ๓)	รอ้ยละของความสำาเรจ็ในการดำาเนนิการสำารวจ	รวบรวม	และจดัทำาขอ้มลูอทุกศาสตรส์นบัสนนุการปฏบัิติ

การทางทหารของกองทัพเรือ	(๑–๓	ของกระบวนการด้านอุทกศาสตร์)	[หมวด	๗	ข้อ	๗.๑.๒]	

	 ๔)	ร้อยละความสำาเร็จในการส่งกำาลังบำารุงพัสดุสายอุทกศาสตร์ให้กับหน่วยต่าง	ๆ	ของกองทัพเรือ	ที่เตรียม

กำาลงัและใชก้ำาลังในการปอ้งกนัประเทศและรักษาความมัน่คงภายในของกองทพัเรือ	(กระบวนการส่งกำาลังบำารงุสาย

อุทกศาสตร์)	[หมวด	๗	ข้อ	๗.๑.๓]

รายงานประจำาปี ๒๕๖๓

๒-๒๓





บทสรุปของผู้บริหารกรมอุทกศาสตร์
 

	 กรมอุทกศาสตร์	ก�าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า	“จะเป็นหน่วยงานที่ใช้ข้อมูลเป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนการ

ปฏิบัติการของกองทัพเรือด้วยการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ”

ผลการด�าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

	 กรมอุทกศาสตร์	ได้รับการจัดสรรงบประมาณ	จ�านวน	๒๙๙,๖๑๙,๗๕๕.๐๐	บาท	โดยได้ด�าเนินกิจกรรม/

งาน/โครงการท่ีส�าคัญ	คือ	

	 ๑.	โครงการผลิตแผนที่เรือด�าน�้าและระบบแสดงข้อมูลข่าวกรองทางอุทกศาสตร์	ระยะที่	๑	เพื่อผลิตแผนท่ี

เรือด�าน�้า	ในพื้นที่สนามที่	๒	และจัดท�าข้อมูลข่าวกรองทางอุทกศาสตร์	ส�าหรับการปฏิบัติการของเรือด�าน�้า

 ๒.	การจัดเรือในสังกัด	อศ.	ออกปฏิบัติการส�ารวจแผนท่ีและสมุทรศาสตร์ในอ่าวไทย	เพ่ือจัดท�าแผนท่ีเดินเรือ 

และเก็บรวบรวมข้อมูลทางด้านสมุทรศาสตร์	 รวมท้ังการซ่อมบ�ารุงเคร่ืองหมายช่วยการเดินเรือทางฝั่งตะวันออก

และฝั่งตะวันตกของอ่าวไทย

การบรรลุผลลัพธ์ของตัวชี้วัดตามพันธกิจ 

	 ผลลัพธ์ตัวชี้วัดการจัดท�าข้อมูลเชิงพื้นที่ทางอุทกศาสตร์ตามโครงสร้างพื้นฐานของข้อมูลเชิงพื้นที่ทาง

อุทกศาสตร์	(Hydrographic	Spatial	Data	Infrastructure)	ในปี	พ.ศ.	๒๕๖๒	คิดเป็นร้อยละ	๑๐	และตัวชี้วัด

ของข้อมูลเชิงพื้นท่ีทางอุทกศาสตร์ท่ีครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติการตามที่กองทัพเรือต้องการ	คิดเป็นร้อยละ	๕๐	ซึ่งได้

มีการเปลี่ยนตัวชี้วัดทั้ง	 ๒	 ตัวชี้วัดนี้เป็นปีแรก	 แต่การด�าเนินการส�ารวจ	 รวบรวม	 และจัดท�าข้อมูลอุทกศาสตร์

สนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารของกองทัพเรือ	สามารถด�าเนินการได้ร้อยละ	๑๐๐	ตามภาพที่	๗-๑	และการ

ส่งก�าลังบ�ารุงพัสดุสายอุทกศาสตร์ให้กับหน่วยต่าง	 ๆ	 ของกองทัพเรือที่เตรียมก�าลังและใช้ก�าลังในการป้องกัน

ประเทศและรักษาความมั่นคงภายในของกองทัพเรือ	(กระบวนการส่งก�าลังบ�ารุงสายอุทกศาสตร์)	สามารถด�าเนิน

การได้ร้อยละ	๑๐๐	ซึ่งส่งผลท่ีดีอย่างมากในการจัดการกระบวนการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	

การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านผู้รับบริการ และประชาชน 

	 ผลลัพธ์ท่ีส�าคัญในการตอบสนองความต้องการและความคาดหวังผู้รับบริการ	โดยเฉพาะการได้รับข้อมูล

ข่าวสารของกรมอุทกศาสตร์	 มีความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีแนวโน้มมากขึ้น	 ทั้งนี้เนื่องจากผลิตภัณฑ์ต่าง	 ๆ	

ของกรม	ฯ	มีความหลากหลาย	เช่น	แผนที่และบรรณสารการเดินเรือ	ข้อมูลระดับน�้าแบบ	Near	Realtime	การให้

บริการเทียบเวลามาตรฐานประเทศไทย	การพยากรณ์อากาศส�าหรับนักเดินเรือ	ฯลฯ	ตามภาพที่	๗-๓

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

๓-๑

ภาพที่ ๗-๑ ร้อยละความส�าเร็จในการด�าเนินการส�ารวจ รวบรวม และ

จัดท�าข้อมูลอุทกศาสตร์สนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารของกองทัพเรือ
ภาพที่ ๗-๒ ร้อยละความส�าเร็จในการส่งก�าลังบ�ารุงพัสดุสาย

อุทกศาสตร์ให้กับหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือ



 ส่วนผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการปฏิบัติงานของกรม	ฯ	มีแนวโน้ม

คงตัว	ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่กรม	ฯ	ต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่	ๆ	ต่อไป	ตามภาพที่	๗-๔ 

การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร 

	 ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาก�าลังพลของกรม	ฯ	 ได้รับ

การแต่งตั้งให้ไปร่วมในภาคีเครือข่ายภายนอกทั้งระดับชาติ

และนานาชาติ	มีแนวโน้มเพิ่มข้ึน	ซึ่งแสดงถึงการที่กรม	ฯ	

มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่เป็นท่ียอมรับ	ตามภาพที ่

๗-๕

การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการเป็นต้นแบบ 

 ผลลัพธ์ด้านการเป็นต้นแบบ	ในปี	พ.ศ.	๒๕๖๒ 

กรม	 ฯ	 ได ้ รับราง วัลโล ่ประกาศเกียรติคุณในงาน	

Navy	 Quality	 Award	 ในหัวข้อ	 “แผนที่เขตทางทะเล

ระหว่างจังหวัดทางทะเลเพื่อรองรับพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ.๒๕๖๒” 

ซึ่งเป็นการก�าหนดและปรับปรุงพื้นท่ีเขตการปกครองของจังหวัดทางทะเลสนับสนุนให้กับกระทรวงมหาดไทย

การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

	 ผลลัพธ์จากกระบวนการหลักคือ	กระบวนการด้านแผนที่	โดยกรม	ฯ	ได้มีการน�าระบบบริหารจัดการข้อมูล

แผนที่ทะเลแบบเบ็ดเสร็จ	(CARIS	HPD)	มาใช้	เพื่อลดปัญหาความซ�้าซ้อนของข้อมูลในการประกอบระวาง	และ

การปรับปรุงแก้ไขข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันในหลายระวาง	ท�าให้สามารถปรับปรุงแผนที่เดินเรือได้รวดเร็วมากข้ึน	

ตามภาพที่	๗-๖	

	 ผลลัพธ์การจากการน�าองค์การของผู้บริหารที่สามารถถ่ายทอดเป้าหมายที่ชัดเจนจนถึงผู้ปฏิบัติ	 การมี

ระบบก�ากับ	ติดตามท่ีเข้มแข็งของหน่วยข้ึนตรงของกรม	ฯ	อย่างสม�่าเสมอ	และให้ความส�าคัญ	เร่งรัดติดตามการ

เบิกจ่ายงบประมาณอย่างเข้มข้น	ท�าให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกรม	ฯ	เพิ่มขึ้นทุกปี	ดังภาพที่	๗-๗	ส่งผลให้

ในปี	พ.ศ.	๒๕๖๒	กรม	ฯ	ได้ล�าดับที่	๑	ของการใช้จ่ายงบประมาณประจ�าปีของกลุ่มหน่วยสนับสนุนของกองทัพเรือ 

และในล�าดับที่	๑๗	ของหน่วยข้ึนตรงกองทัพเรือ		

	 ในกระบวนการด้านเวลามาตรฐานประเทศไทย	 กรม	 ฯ	 ได้มีการให้บริการเทียบเวลามาตรฐานอัตโนมัติ

ทางอินเทอร์เนตตลอด	๒๔	ชั่วโมง	ซึ่งท�าให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงการบริการท่ีสะดวกและตลอดเวลา	ส่งผลให้

มีจ�านวนการใช้งานเทียบเวลามาตรฐานประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก	ตามภาพที่	๗-๘

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

๓-๒

ภาพที่ ๗-๓ ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานภาครัฐและ

ประชาชนที่ได้รับข้อมูลข่าวสารกรมอุทกศาสตร์
ภาพที่ ๗-๔ ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียต่อการปฏิบัติงานของกรมอุทกศาสตร์

ภาพที่ ๗-๕ จ�านวนก�าลังพลของ อศ. ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ไปร่วมใน

ภาคีเครือข่ายภายนอกทั้งระดับชาติและนานาชาติ



การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านด้านการลดต้นทุน การสร้างนวัตกรรม และการจัดการกระบวนการ

	 ผลลัพธ์จากการสื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องในทุกช่องทางให้ก�าลังพลของกรม	 ฯ	 ร่วมกันใช้

กระดาษ	 Reuse	 และการใช้ระบบสารสนเทศแทนการใช้กระดาษ	 ตามกิจกรรมการลดใช้กระดาษ	 ท�าให้กรมฯ	

สามารถลดการใช้กระดาษได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกปี	โดยเฉพาะในปี	พ.ศ.	๒๕๖๒	มีการใช้กระดาษ	Reuse	

เพ่ิมขึ้นอย่างมากถึง	๓	เท่าเทียบกับปริมาณการใช้กระดาษ	Reuse	ในปีที่ผ่านมา	ตามภาพที่	๗-๙

 กรม	ฯ	ได้มีการน�าแบบจ�าลอง	SAR	MAP	มาใช้เพื่อสนับสนุนปฏิบัติการค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล

ด้วยข้อมูลอุตุนิยมวิทยา	ซึ่งเป็นการสนับสนุนภารกิจค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลให้กับกองทัพเรือ

และศูนย์อ�านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	 ซึ่งส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในปฏิบัติการ	

ตามภาพที่	๗-๑๐

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

๓-๓

ภาพที่ ๗-๖ ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานภาครัฐและ

ประชาชนที่ได้รับข้อมูลข่าวสารกรมอุทกศาสตร์
ภาพที่ ๗-๗ ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียต่อการปฏิบัติงานของกรมอุทกศาสตร์

ภาพที่ ๗-๘ ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียต่อการปฏิบัติงานของกรมอุทกศาสตร์

ภาพที่ ๗-๙ จ�านวนการใช้กระดาษ Reuse ภาพที่ ๗-๑๐ ร้อยละความส�าเร็จในการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบ

ภัยในทะเลด้วยแบบจ�าลอง SAR MAP



รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

๓-๔

ตารางที่ ๗-๑ แสดงผลลัพธ์การด�าเนินการ



รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

๓-๕



แผนการด�าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

	 กรมอุทกศาสตร์	ได้รับการจัดสรรงบประมาณ	จ�านวน	๔๗๖,๓๗๐,๑๒๓.๐๐	บาท	เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ

พ.ศ.	๒๕๖๓	จ�านวน	๒๔๖,๗๕๐,๓๖๘.๐๐	บาท	หรือเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ	๑๐๗.๔๖

	 โดยได้ก�าหนดเป้าประสงค์ของหน่วยเป้าประสงค์ที่จะบรรลุความส�าเร็จไว้	 จ�านวน	 ๒๙	 เป้าประสงค์	

สอดคล้องตามเป้าหมายการให้บริการของ	ทร.	ตามแผนปฏิบัติราชการ	๕	ปี	ของ	ทร.	สรุปได้ดังนี้

   เป้าหมายการให้บริการของ ทร.        เป้าประสงค์ของ อศ.       วงเงินรวม

 

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

๓-๖

  ๑.ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัย

จากภัยคุกคามทุกรูปแบบท้ังจากทาง

ทะเลตามแนวชายฝ่ังและพ้ืนทีร่บัผดิชอบ

ของ	ทร.

			๒.	ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของ	

ทร.	ได้รับการบริการด้านการคมนาคม

ทางทะเลที่ดีการพัฒนาประเทศการ

ช่วยเหลือและการบรรเทาผลกระทบ

จากภัยธรรมชาติและภัยอื่น	ๆ

	 	๓.	ทร.	มีบทบาทส�าคัญในการเสริม

สร้างความมัน่คงทางทะเลและการพัฒนา

ให้มีการจัดระเบียบที่ดีในทะเล

   

				๔.	การบรหิารจดัการ	ทร.	มคีณุภาพ

มาตรฐานระดับสากล

			๕.	ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

    ๑.	สนับสนุน	ทร.	ให้มีขีดความสามารถ

และพร้อมในการรักษาเอกราชอธิปไตย	

และความมั่นคงของรัฐ

   

			๒.	สนับสนุน	ทร.	ให้ประชาชนในพื้นที่

รับผิดชอบของได้รับการบริการด้านการ

คมนาคมทางทะเลท่ีดกีารพฒันาประเทศ	การ

ช่วยเหลือประชาชนการบรรเทาผลกระทบจาก

ภัยธรรมชาติและภัยอื่น	ๆ

			๓.	สนับสนุน	ทร.	ให้มีบทบาทส�าคัญใน

การเสริมสร้างความมั่นคงทางทะเลและ

การพฒันาให้มกีารจดัระเบยีบทีดี่ในทะเล

	 	๔.	การบริหารจัดการ	อศ.	มีคุณภาพ

มาตรฐานระดับสากล

			๕.	ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

       ๒๖๘,๓๔๗,๑๘๓	บาท

       

       ๑๕๑,๐๓๕,๖๖๐	บาท

      

       ๓๘,๐๙๐,๐๐๐	บาท

       

       ๑๑,๘๔๐,๒๐๐	บาท

       

       ๗,๐๕๗,๐๘๐	บาท



รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

๓-๗

	 โดยได้ก�าหนดกิจกรรม/งาน/โครงการที่ส�าคัญ	คือ

	 ๑.	โครงการผลิตแผนที่เรือด�าน�้าและระบบแสดงข้อมูลข่าวกรองทางอุทกศาสตร์	ระยะที่	๒	เพื่อผลิตแผนท่ี

เรือด�าน�้า	ในพื้นที่สนามที่	๒	และจัดท�าข้อมูลข่าวกรองทางอุทกศาสตร์	ส�าหรับการปฏิบัติการของเรือด�าน�้า

 ๒.	การจัดเรือในสังกัด	อศ.	ออกปฏิบัติการส�ารวจแผนท่ีและสมุทรศาสตร์ในอ่าวไทย	เพ่ือจัดท�าแผนท่ีเดินเรือ 

และเก็บรวบรวมข้อมูลทางด้านสมุทรศาสตร์	 รวมท้ังการซ่อมบ�ารุงเคร่ืองหมายช่วยการเดินเรือทางฝั่งตะวันออก

และฝั่งตะวันตกของอ่าวไทย

 ๓.	โครงการพัฒนาการให้บริการอุตุนิยมวิทยาการบิน	ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา	ระยะท่ี	๑	เพื่อพัฒนา

มาตรฐานการให้บริการอุตุนิยมวิทยาการบินให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของ	ICAO	และ	พ.ร.บ.การเดินอากาศ

(ฉบับที่	๑๔)	รองรับการพัฒนาขีดความสามารถสนามบินอู่ตะเภา	มุ่งสู่เมืองมหานครการบินภาคตะวันออก

        

	 	 	 	 	 	 	 	 				พล.ร.ท.

																																																																																															(จักรกฤช		มะลิขาว)

																																																																												 	 	 			จก.อศ.	

                                      





กองบังคับการ กรมอุทกศาสตร์ (Headquarters)
 ภารกิจ มีหน้าที่วางแผน อ�านวยการ ประสานงาน แนะน�า และก�ากับการ เกี่ยวกับกิจการที่อยู่ใน

ความรับผิดชอบของกรมอุทกศาสตร์ ประกอบด้วยหน่วยขึ้นตรง จ�านวน ๕ แผนก ได้แก่
	 l	แผนกธุรการ
	 l	แผนกก�าลังพล
	 l	แผนกแผนโครงการและงบประมาณ
	 l แผนกการเงิน
	 l	แผนกวิทยาการและวิเทศสัมพันธ์

ผลการปฏิบัติงานที่ส�าคัญในรอบปี

๑. งานด้านธุรการ 

 โดยแผนกธุรการ บก.อศ. มีหน้าที่ด�าเนินการเก่ียวกับการธุรการ การสารบรรณ การรักษาความปลอดภัย 

และการบริการ มีดังนี้

 - รับหนังสือทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จ�านวน ๙,๒๔๘ เรื่อง

 - ส่งหนังสือทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จ�านวน ๒,๑๙๕ เรื่อง

  ๑.๑ งานทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ

   - รับหนังสือ “ลับมาก” จ�านวน ๖๑ เรื่อง และส่งหนังสือ “ลับมาก” จ�านวน ๓๐ เรื่อง

   - รับหนังสือ “ลับ” จ�านวน ๕๓๗ เรื่อง และส่งหนังสือ “ลับ” จ�านวน ๑๒๘ เรื่อง

    - ออกข่าวราชนาวี จ�านวน ๙๔ เรื่อง

  ๑.๒ งานธุรการทั่วไป

    - ออกค�าสั่งกรมอุทกศาสตร์ จ�านวน ๑๓ ค�าสั่ง

    - ออกค�าสั่งกรมอุทกศาสตร์ (เฉพาะ) จ�านวน ๙๘๙ ค�าสั่ง

    - ออกข่าวราชนาวี จ�านวน ๓๖๑ ฉบับ

   - ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ จ�านวน ๓๗๒ ฉบับ 

    - ส่งวารสารต่าง ๆ ดังนี้

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

๔-๑



    ก. นาวิกศาสตร์ จ�านวน ๒,๕๒๐ เล่ม

    ข. อุทกสาร (วารสารกรมอุทกศาสตร์) จ�านวน  ๒๘๐ เล่ม

    ค. รายงานประจ�าปีกรมอุทกศาสตร์ จ�านวน ๔๕๐ เล่ม

    ง. หนังสือที่ระลึกวันสถาปนากรมอุทกศาสตร์ จ�านวน ๓๕๐ เล่ม

๒. งานด้านโครงการและงบประมาณ 

 โดยแผนกโครงการและงบประมาณ บก.อศ. มหีน้าท่ีวางแผน อ�านวยการ ประสาน ก�ากบัการ ด�าเนนิการ และ

ประเมินผลเกี่ยวกับงานโครงการและงบประมาณ การปฏิบัติงานมีดังนี้

  ๒.๑ จดัท�าแผนปฏบิตัริาชการประจ�าปี ๒๕๖๔ และเสนอ ทร. เพ่ืออนมุติัใช้ได้ทนัตามที ่ทร.ก�าหนด

  ๒.๒ ตดิตามความก้าวหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณ ๒๕๖๓ รวมทัง้รายงานให้ ทร. (หน่วยรบัผดิชอบ

ตามด้านกลยุทธ์) ทราบ

  ๒.๓ รายงานผลการวิเคราะห์ระดับความส�าเร็จการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ�าปี ๒๕๖๓

  ๒.๔ บรหิารจัดการในการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏบิติัราชการประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๓

  ๒.๕ ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในชั้นการจัดท�าค�าขอตั้ง

งบประมาณ ประจ�าปี ๒๕๖๓

  ๒.๖ เสนอความต้องการงบลงทุน ถึง สปช.ทร.

  ๒.๗ รายงานความก้าวหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทนุประจ�าปี ๒๕๖๓ ให้ สปช.ทร. ทราบ

  ๒.๘ เสนอความต้องการและจัดท�าแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จ้างประจ�าปี งป.๒๕๖๔ ถึง กบ.ทร.

  ๒.๙ เสนอความต้องการและจัดท�าแผนงานด้านยุทธการและการฝึก ถึง ยก.ทร.

  ๒.๑๐ เสนอความต้องการและจัดท�าแผนงานด้านกิจการพลเรือน ถึง กพร.ทร.

  ๒.๑๑ เสนอความต้องการโครงการเสริมสร้างกองทพั (โครงการเร่ิมใหม่ปี งป.๒๕๖๔ ให้ อกผง.ยก.) 

ตามแบบโครงการของกระทรวงกลาโหม

  ๒.๑๒ เสนอความต้องการและจัดท�าแผนปฏิบัติการจัดซ้ือ/จ้างประจ�าปี งป.๒๕๖๓ กลยุทธ์ด้าน

ส่งก�าลังบ�ารุงเพิ่มเติม

  ๒.๑๓ ด�าเนินการของบประมาณเพิ่มเติม และน�าส่งคืนงบประมาณที่เหลือจาการด�าเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติราชการ

  ๒.๑๔ รวบรวมความต ้องการงบประมาณ เพื่อใช ้จัดท�าค�าขอตั้ งงบประมาณประจ�าป ี

งบประมาณ ๒๕๖๕

  ๒.๑๕ งานหนังสือเกี่ยวกับงานด้านงบประมาณ จ�านวน ๑๓๒ เรื่อง  และการพิจารณาอนุมัติ

งบประมาณ จ�านวน ๒,๒๕๐ เรื่อง  (ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๒๕๖๓)

๓. งานด้านก�าลังพล 

 โดยแผนกก�าลงัพล บก.อศ. มหีน้าทีว่างแผน อ�านวยการ ประสาน และก�ากับการเกีย่วกบัการก�าลงัพล ในเร่ือง

ที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติงานมีดังนี้

  ๓.๑ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จ�านวน ๑ นาย

  ๓.๒ ปรับปรุงแก้ไขบัญชีรายชื่อก�าลังพล ๓ ก ปีละ ๒ ครั้ง ครึ่งปีแรกและครึ่งปีหลัง

  ๓.๓ พิจารณาบ�าเหน็จข้าราชการและลูกจ้าง ปีละ ๒ ครั้ง ครึ่งปีแรกและครึ่งปีหลัง
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  ๓.๔ พิจารณาการย้ายบรรจุข้าราชการในวาระ ต.ค. และ เม.ย.

  ๓.๕ การย้ายเข้า – ออก จ�านวน ๔๐ นาย

  ๓.๖ เกษียณอายุราชการ จ�านวน ๑๓ นาย

  ๓.๗ พนักงานราชการขอลาออกจากราชการ จ�านวน ๑ นาย

  ๓.๘ ขอเลื่อนยศข้าราชการตามวาระ จ�านวน ๖๐ นาย

  ๓.๙ ขอแต่งตั้งยศ จ�านวน ๖๕ นาย

  ๓.๑๐ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ ปีละ ๑ ครั้ง

  ๓.๑๑ ข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ จ�านวน ๑๑ หลักสูตร

  ๓.๑๒ ศึกษาต่อต่างประเทศ จ�านวน ๒ นาย

  ๓.๑๓ หลักสูตรวิทยาการทัพเรือ จ�านวน ๒ นาย

  ๓.๑๔ หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ จ�านวน ๒ นาย

  ๓.๑๕ หลักสูตรอาวุโส จ�านวน ๒ นาย

  ๓.๑๖ หลักสูตรพรรคนาวิน จ�านวน ๓ นาย

  ๓.๑๗ หลักสูตรทั่วไป จ�านวน ๑ นาย

  ๓.๑๘ หลกัสตูรอาชพีเพ่ือเลือ่นฐานะชัน้ จ.อ. และ พ.จ.อ. สายวทิยาการ อศ. จ�านวน ๑๕ นาย

  ๓.๑๙ หลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น พ.จ.อ. เหล่า สบ. จ�านวน ๒ นาย

  ๓.๒๐ หลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารใหม่ (นชง.) จ�านวน ๑ นาย

  ๓.๒๑ หลักสูตรปฐมนิเทศพันจ่าใหม่ จ�านวน ๑๓ นาย

  ๓.๒๒ หลักสูตรนักเรียนพันจ่าและพันจ่านักเรียน จ�านวน ๒๒ นาย   

  ๓.๒๓ ประเมินผลการปฏิบัติงานก�าลังพลของ อศ. ปีละ ๒ ครั้ง

  ๓.๒๔ ประเมินความสุข ปีละ ๒ ครั้ง

  ๓.๒๕ การทดสอบสมรรถภาพ ปีละ ๒ ครั้ง

  ๓.๒๖ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ปีละ ๑ ครั้ง จ�านวน ๒๘ นาย
๔. งานด้านการเงิน

 โดยแผนกการเงิน บก.อศ. มีหน้าที่ด�าเนินการเกี่ยวกับ การเบิก-จ่าย เก็บและจัดท�าบัญชีเงินทกุประเภท 
ประกอบด้วยเงินในงบประมาณ และกิจการสวัสดิการต่าง ๆ โดยด�าเนินการในเรื่องการเบิกเงิน การจ่ายเงิน การเก็บ
รักษาเงิน การบัญชี การควบคุม การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ การจัดท�ารายงานการเงิน ก�ากับดูแลและประสานงาน
ในด้านการเงินกับกรมการเงินทหารเรือและหน่วยต่าง ๆ ของกรมอุทกศาสตร์ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ณ วันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๓) ได้ด�าเนินการและจัดท�ารายการ ดังนี้
 ๔.๑ เบิกฎีกาเงินงบประมาณทั้งสิ้น จ�านวน ๑,๐๓๑ ฎีกา
  ๔.๑.๑ เป็นจ�านวนเงินที่เบิกจ่าย
   - งบบุคลากร จ�านวนเงิน  ๔,๗๐๖,๕๖๐ บาท
   - งบด�าเนินงาน จ�านวนเงิน  ๒๗,๑๙๓,๒๔๖.๖๑ บาท
   - งบอุดหนุน จ�านวนเงิน ๒,๐๗๔,๙๒๓.๐๔ บาท
   - งบรายจ่ายอื่น จ�านวนเงิน ๑๓๓,๘๖๙,๓๕๗.๔๑ บาท
   - งบกลาง จ�านวนเงิน  ๘๘๓,๓๓๐.๗๕ บาท
   - งบเบิกภายในกรมเดียวกัน กรมพลาธิการทหารเรือ จ�านวนเงิน ๑,๓๐๓,๓๖๕.๓๗ บาท
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  ๔.๑.๒  ท�ารายงานใบน�าส่งเงินเข้า จ�านวน ๒๙๑ รายการ

  ๔.๑.๓  ท�ารายงานใบน�าส่งออก จ�านวน ๑๔๑ รายการ

  ๔.๑.๔  ท�ารายการใบฝากเงิน กรมการเงินทหารเรือ จ�านวน ๑๐ รายการ

  ๔.๑.๕  ท�ารายการใบฝากเงิน กรมอุทกศาสตร์ จ�านวน ๕๖ รายการ

  ๔.๑.๖  ท�ารายการใบถอนเงิน กรมการเงินทหารเรือ จ�านวน ๓๒ รายการ

  ๔.๑.๗  ท�ารายการใบถอนเงิน กรมอุทกศาสตร์ จ�านวน ๘๖ รายการ

  ๔.๑.๘  ท�ารายการใบน�าส่งเงินทดรองราชการ จ�านวน ๑ รายการ

  ๔.๑.๙  ท�ารายการใบยืมลูกหนี้เงินในงบประมาณ จ�านวน ๓๔ รายการ

  ๔.๑.๑๐ ท�ารายการใบเสร็จรับเงิน (กง.๑) จ�านวน ๔๒ ฉบับ

  ๔.๑.๑๑ ท�ารายการใบขอรับเงินจากกรมการเงินทหารเรือ จ�านวน ๓๑ รายการ

 ๔.๒ การจัดท�ารายการงานการเงิน

  ๔.๒.๑   กองทุนส�ารองจ่าย จ่ายเบิกยืม ๒๐๙ ใบยืม รับน�าส่งคืน ๒๐๙ ใบยืม

  ๔.๒.๒  เงินสวัสดิการกรมอุทกศาสตร์ ๓ มีลูกหนี้ ๖๕ รายการ

  ๔.๒.๓  เงินสวัสดิการ – กู้ยืม มีลูกหนี้ ๔๖ รายการ

  ๔.๒.๔  เงินสวัสดิการกรมอุทกศาสตร์ มีรายการรับ ๔๗ รายการ รายการจ่าย ๑๒๔ รายการ

  ๔.๒.๕  เงินกีฬาและนันทนาการกรมอุทกศาสตร์ มีรายการรับ ๒ รายการ รายการจ่าย ๑ รายการ

  ๔.๒.๖  เงินกองทุนอาหารกลางวัน (ปิดบัญชีแล้ว)

  ๔.๒.๗  เงินทุนการศึกษา มีรายการรับ ๑ รายการ รายการจ่าย ๑ รายการ

  ๔.๒.๘  เงินสมทบบูรณะศาลกรมหลวงชุมพรฯ มีรายการรับ ๗ รายการ รายการจ่าย ๑ รายการ

  ๔.๒.๙  เงินกองทุนพัฒนากรมอุทกศาสตร์ มีรายการรับ ๑ รายการ รายการจ่าย ๑๙ รายการ

 ๔.๓ การจัดท�ารายงานการเงิน

  ๔.๓.๑  รายงานการเงิน เงินในงบประมาณ จ�านวน ๑๒ รายการ

  ๔.๓.๒  รายงานการเงิน เงินนอกงบประมาณ จ�านวน ๖ บัญชี รวม ๗๒ รายการ

 ๔.๔ การจัดวางระบบควบคุมภายในด้านการเงินและการบัญชีของกรมอุทกศาสตร์ เป็นไปตาม

ระเบียบคณะกรรมการการตรวจสอบเงินแผ่นดิน



๕. งานด้านต่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ (ตั้งแต่ ๑ เม.ย.๖๓ - ๓๐ ก.ย.๖๓)

 โดยแผนกวิทยาการและวิเทศน์สัมพันธ์ บก.อศ. มีหน้าที่การติดต่อ ประสานงานหน่วยงานภายในประเทศ

และนอกประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับงานด้านอุทกศาสตร์ รวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศที่กรมอุทกศาสตร์เป็นสมาชิก 

ศึกษาพิจารณาเรื่องท่ีเกี่ยวกับข้อตกลง ความร่วมมือ และการร่วมเป็นคณะกรรมการต่าง ๆ  กับหน่วยงานดงักล่าว 

ตลอดจนรกัษาเอกสาร บรรณสาร ขององค์การอุทกศาสตร์สากลและของสถาบนัต่างประเทศ รวมทัง้รบัผิดชอบในงาน

ประชาสัมพันธ์ งานปฏิบัติการจิตวิทยา และงานกิจการพลเรือนของหน่วย การปฏิบัติงานมีดังนี้

 ๕.๑ งานต่างประเทศ

  ๕.๑.๑ การประชมุกับองค์กรระหว่างประเทศที ่อศ.เป็นผูแ้ทนในฐานะสมาชกิและเป็นผูส้งัเกตกุารณ์

   ๕.๑.๑.๑ เนือ่งด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ท�าให้รายการประชุมต่าง ๆ  

ในปี งป.๖๓ เลื่อนออกไป ตามรายการการประชุมดังต่อไปนี้

๑) การประชุม 2nd Session of The International Hydrographic Organization 

Assembly : IHO A – 2 โดยจดัผูเ้ข้าร่วมประชมุ จ�านวน ๔ นาย ชัน้ยศ ร.ต. – พล.ร.ท. พรรค - เหล่า นว.อศ./วศ.ป./ยย.ป. 

ระยะเวลา ๑๐ วัน ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส – ราชรัฐโมนาโค วงเงิน ๙๖๑,๒๑๐ บาท (เก้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันสองร้อย

สิบบาทถ้วน)

๒) การประชุม North Indian Ocean Hydrographic Commission (NIOHC) 

Conference โดยจัดผู้เข้าร่วมประชุม จ�านวน ๔ นาย ชั้นยศ ร.ต. – พล.ร.ท. พรรค - เหล่า นว.อศ./วศ.ป./ยย.ป. 

ระยะเวลา ๖ วัน ณ ประเทศในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียตอนเหนือ วงเงิน ๕๖๖,๖๐๐ บาท (ห้าแสนหกหมื่นหกพัน

หกร้อยบาทถ้วน)

๓) การประชุม EAHC Training Research and Development Center Broad of 

Director (EAHC TRDC BOD) Meeting & EAHC Charting and Hydrography Committee Meeting โดยจัด

ผู้เข้าร่วมประชุม จ�านวน ๔ นาย ช้ันยศ ร.ต. – พล.ร.ท. พรรค - เหล่า นว.อศ./วศ.ป./ยย.ป. ระยะเวลา ๗ วัน 

ณ เอเชียตะวันออก วงเงิน ๖๓๒,๐๐๐ บาท (หกแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)

 ๕.๒ งานติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ
  ๕.๒.๑ องค์การอุทกศาสตร์สากล (International Hydrographic Organization : IHO) ได้ให้
ประเทศสมาชิกด�าเนินการปรับปรุงข้อมูล บรรณสาร IHO C – 55 (Status of Hydrographic Surveying and 
Charting Worldwide) และ P – 5 (Yearbook) 
  ๕.๒.๒ เสนอรายงานความคืบหน้าผลการด�าเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือคณะท�างานเฉพาะกิจ
ด้านความมัน่คงทางทะเล ระหว่างไทย – อินเดยี (India – Thailand Joint Task Force on Maritime Cooperation) 
จากประเด็นสืบเนือ่งจากการประชมุคณะท�างานเฉพาะกจิฯ คร้ังที ่๓ ซึง่เกีย่วข้องกบั อศ. ในเร่ืองความมัน่คงทางทะเล 
ด้านความร่วมมืออุทกศาสตร์ (Hydrographic Cooperation)
  ๕.๒.๓ พลเรือตรี จักรกฤช มะลิขาว รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์์ เป็นประธานในการประชุมหารือ 
เรื่องเขตจังหวัดทางทะเลร่วมกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เมื่อ ๒๙ มิ.ย.๖๓ ณ ห้องประชุม อศ.๒
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  ๕.๒.๔ พลเรือโท ไชยวุฒิ นาวิกาญจนะ เจ้ากรมอุทกศาสตร์ และคณะฯ เยี่ยมเยือนอธิบดีกรมเจ้าท่า 
และร่วมประชุมการขับเคลื่อนองค์กรให้สอดคล้องกันในภารกิจที่ต้องทางานร่วมกัน เพื่อเตรียมความพร้อมในด้าน
การบริการอุทกศาสตร์ (Hydrographic Services) และเครื่องหมายทางเรือ (Aids to Navigation) รองรับการตรวจ
ประเมินจากองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) เมื่อ ๒ ก.ค.๖๓ ณ ห้องประชุมบุญเลื่อน กรมเจ้าท่า

 

  

  ๕.๒.๕ พลเรอืโท ไชยวฒิุ นาวกิาญจนะ เจ้ากรมอทุกศาสตร์ เข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการก�ากบั
การด�าเนินงานพัฒนาพื้นท่ีคุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยมี ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล เป็นประธาน 
เมื่อวันที่ ๒๕ ส.ค.๖๓ ณ ห้องประชุมมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก

 

  ๕.๒.๖ ด�าเนินการตรวจสอบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือติดต่อราชการจากหน่วยงาน

ทั้งภายในและภายนอกประเทศ และประสานหน่วยขึ้นตรงกรมอุทกศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาด�าเนินการต่อไป

  ๕.๒.๗ จ่ายค่าบ�ารุงสมาชิกประจ�าปีของหน่วยงานที่กรมอุทกศาสตร์เป็นสมาชิก ได้แก ่

กรมอทุกศาสตร์สากล (International Hydrographic Organization: IHO) และสมาคมประภาคารระหว่างประเทศ 

(International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities: IALA)

  ๕.๒.๘ น�าส่งเงนิค่าลขิสทิธิแ์ผนทีเ่ดินเรอื (Royalty) ทีท่าง UKHO จ่ายค่าลขิสทิธิก์ารใช้ข้อมลูแผนที่ 

ประจ�าปี ๖๒ ให้กับกรมอุทกศาสตร์ เป็นจ�านวนเงิน ๓,๐๙๖,๓๘๔.๘๙ บาท (สามล้านเก้าหมื่นหกพันสามร้อยแปด

สิบสี่บาทแปดสิบเก้าสตางค์)  โดยน�าส่งเข้ากระทรวงการคลังต่อไป
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 ๕.๓ งานด้านกิจการพลเรือน 

  ๕.๓.๑ จัดกิจกรรมวันอาภากร

  

  ๕.๓.๒ จัดพิธีลงนามถวายพระพรพระราชวงศ์ในโอกาสส�าคัญต่าง ๆ
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  ๕.๓.๓ จก.อศ. ตรวจเยี่ยม สวท.ชม. และ หน่วยงานของ อศ.

  ๕.๓.๔ รับรางวัลยกย่องเกียรติคุณนักวิจัยของ ทร. ประจ�าปี ๖๓

  ๕.๓.๕ จัดกิจกรรมวันอุทกศาสตร์โลก ประจ�าปี ๖๓



  ๕.๓.๖ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในโอกาสส�าคัญต่าง ๆ

  ๕.๓.๗ สถานีโทรทัศน์ ททบ.๕ สัมภาษณ์ จก.อศ.

  ๕.๓.๘ จก.อศ. ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ ร.ล.ศุกร์ และ ร.ล.สุริยะ

  ๕.๓.๙ พิธีปลดทหารกองประจ�าการ ประจ�าปี ๖๓
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  ๕.๓.๑๐ พิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารชั้นสัญญาบัตร และนายทหารชั้นประทวน
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หมวดเรืออุทกศาสตร์ (Surveying Vessel Division)
 ภารกิจ มหีน้าทีจั่ดและเตรยีมเรอื เพือ่ใช้ในการส�ารวจอุทกศาสตร์  ส�ารวจสมทุรศาสตร์ งานเครีอ่งหมายทางเรอื 

และอืน่ ๆ ตามทีไ่ด้รับหมอบหมาย 

 หมวดเรืออุทกศาสตร์ แบ่งหน่วยย่อยออกเป็น ๓ ส่วน

 ๑.  กองบังคับการ

  ๒.  หมูเ่รอืส�ารวจ ประกอบด้วยเรอื ๔ ล�า ได้แก่ เรอืหลวงจันทร เรอืหลวงศกุร์ เรอืหลวงพฤหสับด ี และ เรอื อศ.๓

 ๓.  หมู่เรือใช้งานเครื่องหมายทางเรือ ได้แก่ เรือหลวงสุริยะ

 ผลการปฏิบัติงานที่ส�าคัญในรอบปี

 ๑. รับทหารใหม่ สงักดั อศ.จาก ศฝ.นย. และ ศฝ.สอ.รฝ. จ�านวน ๔ ผลดั ในเดือน ธ.ค.๖๒,  ม.ีค.๖๓ และ ต.ค.๖๓

  

 ๒. จัดทหาร มวอ.อศ. สนับสนุน เตรียมงาน รักษาความปลอดภัยและให้การจราจร การตรวจเลือกทหาร 

โดยส�านักงานเขตบางนา (ขอใช้พื้นที่ อศ.) ในวันเสาร์ที่ ๒๖ ส.ค.๖๓

     

 ๓. ตรวจหาสารเสพติดทหารกองประจ�าการ สังกัด อศ.
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 ๔. ตรวจหาสารยาเสพติดทหารกองประจ�าการ (คัดกรอง) ร่วมกับ จนท.บ�าบัดฟื้นฟูยาเสพติด ศป.ปส.ทร.

(รพ.ทร.กรุงเทพ พร.)

    

 ๕. ส่งตัวทหารกองประจ�าการเพื่อติดตามผลการบ�าบัดฟื้นฟูยาเสพติด กับ จนท.บ�าบัดฟื้นฟูยาเสพติด ศป.ปส.ทร. 

(รพ.ทร.กรุงเทพ พร.)

    

  

 ๖. จัดบรรยาย ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันยาเสพติดโดยวิทยากรจาก พร. (รพ.ทร.กรุงเทพ พร.)

    

 ๗. ด�าเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อไข้หวัดไวรัส Covid - 19 
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 การจัดเรือสนับสนุนการปฏิบัติราชการทะเล
   ๑. โดยพาหนะเรือหลวงศุกร์

    ๑.๑ ออกปฏบิตัริาชการส�ารวจสมทุรศาสตร์บรเิวณอ่าวไทย ต้ังแต่ ๖ ม.ค.๖๓ ราชการประมาณ ๓๕ วนั

  ๑.๒ ออกปฏิบัติราชการส�ารวจสมุทรศาสตร์บริเวณอ่าวไทย ตั้งแต่ ๒๘ ก.ค.๖๓ ราชการ ๓๕ วัน

 ๒. โดยพาหนะเรือหลวงสุริยะ

    ๒.๑ ออกปฏบัิตริาชการตรวจซ่อมบ�ารงุเครือ่งหมายทางเรอื ฝ่ังตะวันออกของอ่าวไทย ต้ังแต่ ๒๐ ม.ค.๖๓ 

ราชการมีก�าหนดประมาณ ๒๕ วัน

  ๒.๒ ออกปฏิบตัริาชการตรวจซ่อมบ�ารงุเครือ่งหมายทางเรอื ฝ่ังตะวันตกของอ่าวไทย ตัง้แต่ ๒๐ ก.ค.๖๓ 

ราชการมีก�าหนดประมาณ ๓๕ วัน

 ๓. โดยพาหนะเรือหลวงพฤหัสบดี

    ออกปฏิบัติราชการส�ารวจอุทกศาสตร์พื้นที่ทดลองเรือด�าน�้าเขตน�้าลึก  ฝั่งอ่าวไทย ระยะที่ ๑ ตั้งแต่ 

๑ เม.ย.๖๓ ราชการ ๗๖ วัน 
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 ๔. โดยพาหนะเรือหลวงจันทร

    ออกปฏิบัติราชการฝึกส�ารวจและวิเคราะห์ลักษณะพื้นท้องทะเลทางยุทธวิธี ตั้งแต่ ๒๐ ส.ค.๖๓ 

ราชการ ๑๐ วัน

 

 ๕. โดยพาหนะ เรือ อศ.๓  

  จ�านวน ๓ ครั้ง ๆ ละ ๗ วัน

       ๕.๑ ออกปฏิบัติราชการฝึกภาคทะเลนายทหาร/พลทหารใหม่ สังกัด อศ.  ตั้งแต่ ๒๐ ม.ค.๖๓ 

   ๕.๒ ออกปฏิบัติราชการฝึกภาคทะเลนายทหาร/พลทหารใหม่ สังกัด อศ.  ตั้งแต่ ๑๑ ก.พ.๖๓ 

   ๕.๓ ออกปฏบิตัริาชการฝึกภาคทะเลนายทหาร/พลทหารใหม่ สงักดั อศ.  ตัง้แต่ ๑๗ พ.ค.๖๓ 
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กองวิทยาการ (Technical Division)
(ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๖๒ – ๓๑ มี.ค.๖๓)

 ภารกจิ มหีน้าทีอ่�านวยการ ประสานงาน และด�าเนนิการ เกีย่วกบัการตดิตามวทิยาการด้านอทุกศาสตร์ 

การตดิต่อประสานงาน หน่วยงานอุทกศาสตร์ สมทุรศาสตร์ และสมาคมประภาคารระหว่างประเทศ การให้บรกิาร

ข้อมูลอุทกศาสตร์ สมุทรศาสตร์ และอุตุนิยมวิทยา ตลอดจนการฝึก ศึกษา ของเหล่าทหารอุทกศาสตร์

 ผลการปฏิบัติงานที่ส�าคัญในรอบปี

๑. ด้านต่างประเทศ  

  ๑.๑ การประชุมกับองค์กรระหว่างประเทศที่ อศ.เป็นผู้แทนในฐานะสมาชิกและเป็นผู้สังเกตุการณ์

โดยมี พล.ร.ท.ไชยวฒุ ินาวกิาญจนะ จก.อศ. น.อ.ธนกร นาจารย์ ผอ.กรท.อศ. น.อ.ณฐัพงษ์  พฒันจงรักษ์ รอง หน.นฝอ.อศ. 

และ น.ท.กิตติศักดิ์ นิลรัตน์ หน.ส�ารวจ ฯ กรท.อศ. เป็นผู้แทน อศ.เข้าร่วมประชุม East Asia Hydrographic 

Commission Steering Committee (EAHC SC) Meeting & EAHC Training Research and Development-Board 

of Directors (EAHC TRDC BOD) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่าง วันที่ ๒ – ๘ ก.พ.๖๓

    

๒ การฝึกศึกษา อบรม สัมมนา

  ๒.๑ น.ท.พิเชษฐ  ปั้วเฮงทรัพย์ หน.วิศวกรรมชายฝั่ง กมศ.อศ.เข้าร่วมการฝึกอบรม Technical 

Training for Station Manager with IMS Station Operating Under PCA Contracts ระหว่าง ๑๔ – ๒๒ ก.ย.๖๒ 

ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย  

  ๒.๒ น.ท.พิเชษฐ  ปั้วเฮงทรัพย์ หน.วิศวกรรมชายฝั่ง กมศ.อศ. น.ต.อรรถพล  ปุณยพุฒิพงศ ์ 

แผนกระดับน�้า กมศ.อศ. และ ร.อ.กฤษดา  กลางพิมาย ประจ�าแผนกแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ กรผ.อศ. เข้าร่วม

การฝึกอบรม NDC Capacity Building Workshop and Regional Seismic Travel Time (RSTT) in Combination 

with Data Sharing and Integration Training ระหว่าง ๒๘ ต.ค.๖๒ – ๑ พ.ย.๖๒ ณ จว.เชียงใหม่
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  ๒.๓ พล.ร.ต.จักรกฤช  มะลิขาว รอง จก.อศ. เข้าร่วมการฝึกอบรม Training for Ocean Policy 

Making and Management ระหว่าง ๑๐ – ๑๖ พ.ย.๖๒ ณ กรุงโซลและปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี 

  ๒.๔ น.อ.ปฐมพจน์  แก่นจันทร์ รอง ผอ.ศสด.อศ. เดินทางเข้าร่วมการประชุมสัมมนา Sealite 

Symposium 2019 ระหว่าง ๑๐ – ๑๕ พ.ย.๖๒ ณ โรงแรม Malibu, Vung Tau สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

  ๒.๕ น.ท.รชต  โอศิริ หน.เขตแดนทางทะเลระหว่างประเทศ กรท.อศ. เดินทางเข้าร่วมประชุม

เชงิปฏบิตักิารในหัวข้อ Island in Maritime Boundary Delimitaion ระหว่าง ๑๙ – ๒๓ พ.ย.๖๒ ณ สาธารณรฐัสงิคโปร์

  

  ๒.๖ น.ต.จักรเพชร  สิริชุมแสง ประจ�าแผนกส�ารวจ กรท.อศ. และ รรก.ผบ.ร.ล.พฤหัสบดี หมู่เรือ

ส�ารวจ มวอ.อศ. เดินทางเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ Risk Assessment for Hydrographic Surveys 

and Charting Management for The Safety Navigation ระหว่าง ๘ – ๑๔ ธ.ค.๖๒ ณ ราชอาณาจักรบรูไน 

ดารุสซาลาม

  ๒.๗ ร.ท.หญิง วริษฐา  ขาววิเศษ ประจ�าแผนกสมุทรศาสตร์ กมศ.ศภอ.อศ. ขอเลื่อนก�าหนดการ

เดินทางเข้ารับการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขา Physical Oceanography  ณ Bangor University เมือง 

Bangor สหราชอาณาจกัร โดยทนุ ทร. จากปี งป.๖๓ เป็นปี งป.๖๔ เนือ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19

  ๒.๘ ว่าที่ ร.อ.อนุทิน  คงขาล อบรมหลักสูตร Pre-Master’s for Science and Engineering

และหลักสูตร Geoinformation Technology and Cartography ณ สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่ และ 

ไอร์แลนด์เหนือ University of Glasgow ระหว่าง ๑๕ ก.ย.๖๑ - ๒ ก.ย.๖๓ 

  ๒.๙ ว่าที ่ร.ท.อานนท์ ชติทพั ประจ�าแผนกเขตแดนทางทะเลระหว่างประเทศ กรท.อศ. เข้าร่วมการ

ฝึกอบรมหลักสูตร Hydrography for Charting and Disaster Management (Internationally Accredited 

Category B) ระหว่าง ๑๘ มิ.ย. – ๘ ธ.ค.๖๒ ณ ที่ท�าการ Japan International Cooperation Association (JICA) 

กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
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  ๒.๑๐ น.ต.วรงค์ฤทธิ ์หงส์ประสทิธิ ์หน.แผนทีย่ทุธการ กรผ.อศ. และ รรก.ผบ.เรอื อศ.๓ เข้ารบัการ

ศึกษาหลักสูตรการท�าแผนท่ีทางทะเลและการประเมินข้อมูล (Marine Cartography and Data Assessment) 

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

   

  ๒.๑๑ ร.ท.สัณหณัฐ อิสมาแอล ประจ�าแผนกส�ารวจ กรท.อศ. เข้ารับการอบรมหลักสูตร Basic 
Hydrography Course (CAT B) ระหว่าง ๑๗ มิ.ย.๖๒ – ๔ ม.ค.๖๓ ณ Hydrographic School    
  ๒.๑๒ ร.ท.วรีศรตุ ถนอมวงษ์ เดินทางไปศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขา Coastal and Ocean 
Engineering ณ Oregon State University เมอืง Corvallis, Oregon ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่าง ๑๓ ก.ย.๖๒ – ๕ ก.ย.๖๔

๓. งานติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งใน และต่างประเทศ
  ๓.๑ พล.ร.ท.ไชยวุฒิ นาวิกาญจนะ จก.อศ. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการระดับสูง (HLC)
ไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ ๓๖ ระหว่าง ๓๑ ต.ค.๖๒ – ๑ พ.ย.๖๒ ณ รัฐมะละกา ประเทศมาเลเซีย 
  ๓.๒ น.อ. Matt  Flea Barker ผู้ช่วยทูต ทร.สหรัฐอเมริกา ประจ�าประเทศไทย น�า Dr.Cowlin 
ผู้เชี่ยวชาญของ U.S.NAVY พร้อมคณะ จ�านวน ๖ นาย เข้าเยี่ยมค�านับ จก.อศ. พร้อมด้วยข้าราชการ อศ.เข้าร่วมฟัง
บรรยายสรุปฯ จ�านวน ๑๕ นาย ใน ๑๗ ธ.ค.๖๒ ณ ห้องประชุม อศ.๒ 
      ๓.๓ พล.ร.ต. Luigi  Sinapi จก.อศ.อิตาลี พร้อมคณะ รวม ๖ นาย เข้าเยี่ยมค�านับ จก.อศ. ร่วมประชุม
หารือความร่วมมือด้านอุทกศาสตร์ ใน ๒๓ ม.ค.๖๓ ณ ห้องประชุม อศ.๑ 
      ๓.๔Mr. Robert McLaughlin ผอ.ฝ่ายวางแผนและแผนงาน และ MSgt Josh Baldwin Detachment 
Chief เข้าพบ จก.อศ. เพื่อประชุมหารือร่วมกัน ใน ๑๔ ก.พ.๖๓ ณ ห้องประชุม อศ.๑ 

๔. ภายในประเทศ
  การฝึก ศึกษาและอบรมใน ทร.
  ๔.๑ หลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น จ.อ. ประจ�าปี งป.๖๓ ระหว่าง ๑๗ ต.ค.๖๒ – ๖ มี.ค.๖๒ 
ณ รร.อศ.กวก.อศ. มีผู้เข้าการอบรม จ�านวน ๕ นาย
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  ๔.๒ หลักสูตรอาชีพเพ่ือเลื่อนฐานะชั้น พ.จ.อ. ประจ�าปี งป.๖๓ ระหว่าง ๗ ม.ค.๖๓ – ๖ มี.ค.๖๓ 

ณ รร.อศ.กวก.อศ. มีผู้เข้ารับการอบรม จ�านวน ๙ นาย

๕. งานติดต่อประสานงานกับหน่วยงานระหว่างประเทศอื่น ๆ 

  ๕.๑ มหีนงัสอืแสดงความยนิดีการรบัต�าแหน่งใหม่ของ Dr. HONG Lae Hyung เจ้ากรมอทุกศาสตร์

เกาหลีใต้ 

   ๕.๒ มีหนังสือแจ้ง IHO ในการเลือก Regional Hydrographic Commission (RHC) ว่า อศ.เลือก

ผู้แทน IHO Council ในส่วนของ EAHC และรูปแบบการรับรายงานประจ�าปีของ IHO

   ๕.๓ มีหนังสือขอบคุณทูตญี่ปุ่นประจ�าประเทศไทย และ จก.อศ.ญี่ปุ ่น ในการให้การสนับสนุน

ทุน JICA กับข้าราชการ อศ. 

   ๕.๔ ตรวจสอบการติดต่อประจ�าวันจากหน่วยงานต่างประเทศผ่านทาง hydrotech@navy.mi.th 

และประสานหน่วยขึ้นตรงกรมอุทกศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาด�าเนินการต่อไป 

 ๖. งานให้บริการข้อมูลอุทกศาสตร์ สมุทรศาสตร์ และอุตุนิยมวิทยา

  ๖.๑ ดแูลระบบเครอืข่ายของระบบ สถานนี�า้ Digital, ระดบัน�า้ปัจจบุนัหน้ากองบญัชาการกองทพัเรอื 

VTC (ศนูย์ปฏิบัตกิารกองทพัเรือ - ศูนย์ประสานและสนบัสนนุฯ เว้นวนัหยุดราชการ) เทยีบเวลามาตรฐานผ่านโปรโตคอล 

NTP ให้สามารถใช้ราชการได้ ๒๔ ชั่วโมง ปรับปรุงระบบเครือข่ายแผนกธุรการ กองบังคับการ กรมอุทกศาสตร์ 

   ๖.๒ ปรับปรุงระบบเครือข่ายแผนกพิมพ์แผนท่ีและบรรณสาร โดยเดินสาย Land และติดตั้ง

คอมพิวเตอร์ ห้องถ่ายภาพ กรมอุทกศาสตร์

  ๖.๓ ปรบัปรงุเว็บไซต์การรายงานสรปุสถานการณ์ประจ�าวนัของ ศูนย์สนบัสนนุข้อมลูการแจ้งเตอืน

ภัยศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ (ศบภ.ทร.) ทุกวัน
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  ๖.๔ ปรับปรุงเว็บไซต์ข้อมูลดวงอาทิตย์ - ดวงจันทร์ ขึ้นตก ปี งป.๖๒

 

  ๖.๕ ปรับปรุงเว็บไซต์ข้อมูลระดับน�้าท�านายสูงสุด - ต�่าสุด ปี งป.๖๒

  ๖.๖ งานเผยแพร่พระบรมราโชวาท / พระราชด�ารัส ประจ�าสัปดาห์

  ๖.๗ งานเผยแพร่กิจกรรมของผู้บังคับบัญชาของ อศ. 

  ๖.๘ งานปรับปรุงเว็บเพจการจัดการความรู้ของกรมอุทกศาสตร์

  ๖.๙ งานปรับปรุงเว็บเพจ กรมอุทกศาสตร์ ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
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โรงเรียนอุทกศาสตร์ อศ.
(ตั้งแต่ ๑ เม.ย.๖๓ – ๓๑ ก.ย.๖๓)

 ภารกิจ มหีน้าทีด่�าเนนิการเกีย่วกบัการจดัการความรู ้และ การฝึกศกึษาของเหล่าทหารอทุกศาสตร์ รวมทัง้

ชการจดัเตรยีมเอกสาร ต�ารา สือ่การเรยีนการสอน และเครือ่งช่วยการศกึษา รวมทัง้รบัผิดชอบห้องสมดุกรมอทุกศาสตร์

 ผลการปฏิบัติงานที่ส�าคัญในรอบปี

 งานพัฒนาองค์บุคคล

 การจัดการฝึก ศึกษา และอบรมใน อศ.

 เปิดการอบรมหลักสูตรมาตรฐานนักส�ารวจอุทกศาสตร์ชั้นนายทหารสัญญาบัตร ประจ�าปี งป.๖๓ ระหว่าง 

๒๒ มิ.ย.๖๓ – ๘ ก.ย.๖๓ ณ รร.อศ. มีผู้เข้าการอบรมสายวิทยาการ อศ. และ บุคลากรนอก ทร. รวมจ�านวน ๑๖ นาย

 

 

 

  งานการจัดการความรู้ของ อศ.

- ประชุมคณะกรรมการโครงการศึกษาและการจัดการความรู้ครั้งที่ ๑ เมื่อ ๒๗ พ.ย.๖๒

- ประชุมคณะกรรมการโครงการศึกษาและการจัดการความรู้ครั้งที่ ๒ เมื่อ ๑๓ ก.พ.๖๓ 

- ประชุมคณะกรรมการโครงการศึกษาและการจัดการความรู้ครั้งที่ ๓ เมื่อ ๒๑ พ.ค.๖๓
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- จัดการประกวดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของ อศ. เมื่อ ๑๖ มิ.ย.๖๓ 

- จัดแสดงผลงานวิธีปฏิบัติที่เลิศของ อศ. เมื่อ ๒๓ มิ.ย.๖๓

 

 การประชุม สัมมนา กับหน่วยต่าง ๆ ใน ทร.

- กรมก�าลังพลทหารเรือ จ�านวน ๔ ครั้ง

- ส�านักงานปลัดบัญชีทหารเรือ จ�านวน ๒ ครั้ง

 งานห้องสมุด อศ.

- จ�านวนหนังสือ วารสาร นิตยสาร สิ่งพิมพ์ ที่รับไว้ใช้ราชการในห้องสมุด (ระหว่าง เม.ย.๖๓ – ก.ย.๖๓) 

จ�านวน ๒๗ รายการ 

 งานหอประวัติอุทกศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์อุทกศาสตร์ไทย

- จัดเตรียมความพร้อมส�าหรับการเข้าเยี่ยมชม ดูงาน

- มีผู้เยี่ยมชมประมาณ ๗ คณะ

 การบรรยายความรู้

๑. ห้างหุน้ส่วนจ�ากดั ไซแอนติฟิค รเีสร์ิช เข้าบรรยายผลติภณัฑ์เครือ่งมอืตรวจอากาศ ในวนัที ่๑๙ ส.ค.๖๓ 

ณ กอต.อศ. โดยมี พล.ร.ต.กตัญญู  ศรีตังนันท์ รอง จก.อศ. เป็นประธานในการบรรยาย  
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๒. บรษิทั สกาย อาย แทค จ�ากดั เข้าบรรยายเสนอผลติภณัฑ์เครือ่งมอืตรวจอากาศฯ ในวนัพธุที ่๙ ก.ย.๖๓ 

ณ กอต.อศ. โดยมี พล.ร.ต.กตัญญู  ศรีตังนันท์ รอง จก.อศ. เป็นประธานในการบรรยาย 

  

๓. บริษทั Solution Maker เข้าบรรยายผลติภณัฑ์ Microchip Bluesky GNSS Firewall และ Topcon 

Gnss Positioning System ในวันที่ ๒๒ ก.ค.๖๓ ณ ห้องประชุม อศ.๒ โดยมี พล.ร.ต.มนต์เดช  พัวไพบูลย์  ผอ.ศสด.อศ. 

เป็นประธานในการบรรยาย  

๔. บริษัท จิรนที แอสโซซิเอสท์ จ�ากัด เข้าบรรยายผลิตภัณฑ์ อากาศยานส�ารวจใต้น�้าขนาดเล็ก 

ในวนัท่ี ๒๒ ก.ค.๖๓ ณ ห้องประชมุ อศ.๒ โดยม ีพล.ร.ต.กตญัญ ู ศรตีงันนัท์ รอง จก.อศ. เป็นประธานในการบรรยาย  
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ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ (Navigational Support Center)
 ภารกิจ มหีน้าที ่วางแผน อ�านวยการ ประสานงาน และด�าเนนิการเกีย่วกบัการสนบัสนนุความปลอดภัย

ในการเดินเรือ การบริการด้านการเดินเรือและเวลามาตรฐาน การจัดท�าและออกประกาศชาวเรือ และประกาศ

ค�าเตอืนเพือ่ความปลอดภยัในการเดนิเรอื รวมทัง้การควบคมุ ดแูล เครือ่งหมายช่วยการเดนิเรอืและระบบควบคมุ

ตดิตามระยะไกลเครือ่งหมายทางเรอื และการใช้ประโยชน์จากทีด่นิกองทัพเรือท่ีกรมอุทกศาสตร์รับผิดชอบ ตลอดจน

จดัพมิพ์แผนที ่เอกสาร บรรณสารการเดินเรอื และสิง่พมิพ์ต่าง ๆ

 กองบริการการเดินเรือ มีหน้าที่อ�านวยการ ประสานงาน ด�าเนินการ และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ 

ความปลอดภัยในการเดินเรือ จัดท�าและออกประกาศชาวเรือและประกาศค�าเตือนเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ 

รวมทั้งการบริการด้านการเดินเรือและเวลามาตรฐานให้หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ตลอดจน

จัดพิมพ์แผนที่ เอกสาร บรรณสารการเดินเรือ และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ

 กองเคร่ืองหมายทางเรือ หน้าท่ีอ�านวยการ ประสานงาน และด�าเนินการเกี่ยวกับการติดตั้งการตรวจซ่อม 

การแก้ไขและบ�ารุงรักษาประภาคาร กระโจมไฟ ทุ่นเครื่องหมายทางเรือ และเครื่องหมายช่วยการเดินเรือต่าง ๆ 

รวมทั้งระบบควบคุมติดตามระยะไกลและสารสนเทศ และเครื่องหมายทางเรือในน่านน�้าไทย ตลอดจนงาน

อสังหาริมทรัพย์ และงานที่ดินในความรับผิดชอบของ อศ.

 สถานีอุทกศาสตร์ ทั้ง ๔ สถานี มีหน้าที่ด�าเนินการเกี่ยวกับการให้บริการแผนที่และบรรณสารการเดินเรือ 

และการซ่อมบ�ารงุเครือ่งมอือปุกรณ์การเดนิเรอืให้กบัเรือหลวงในเขตรับผิดชอบ รวมท้ังจัดเกบ็ข้อมลูสมทุรศาสตร์และ

อุตุนิยมวิทยาเบ้ืองต้น และดูแลระบบวิทยุเพื่อหาต�าบลที่เรือ ตลอดจนสนับสนุนการซ่อมบ�ารุงเครื่องหมายทางเรือ 

และดูแลระบบควบคุมติดตามระยะไกลเครื่องหมายทางเรือ 

 สถานีอุทกศาสตร์สัตหีบ  รับผิดชอบในพื้นที่ ทัพเรือภาคที่ ๑

 สถานีอุทกศาสตร์หัวหิน  รับผิดชอบในพื้นที่ หัวหินและบริเวณใกล้เคียง

 สถานีอุทกศาสตร์สงขลา  รับผิดชอบในพื้นที่ ทัพเรือภาคที่ ๒

 สถานีอุทกศาสตร์พังงา  รับผิดชอบในพื้นที่ ทัพเรือภาคที่ ๓

 การปฏิบัติงานตามแผน

๑. ตรวจซ่อมบ�ารุงเครื่องหมายทางเรือ ในเขตรับผิดชอบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๒. ตรวจสภาพการท�างานของระบบตดิตามระยะไกลและสารสนเทศเครือ่งหมายทางเรือ เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย

๓. ตรวจตราดูแลที่ดิน ในเขตรับผิดชอบ ไม่มีผู้บุกรุก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๔. สนับสนุนการเบิกจ่ายบรรณสารการเดินเรือ แผนที่ และซ่อมบ�ารุงอุปกรณ์การเดินเรือเรียบร้อยตามที่

ได้รับการร้องขอ

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

๔-๒๓

กองบริการ

การเดินเรือ

ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ

กองเครื่องหมาย

ทางเรือ

สถานีอุทกศาสตร์

สัตหีบ

สถานีอุทกศาสตร์

หัวหิน

สถานีอุทกศาสตร์

สงขลา

สถานีอุทกศาสตร์

พังงา



 ผลการปฏิบัติงานที่ส�าคัญในรอบปี

๑. การตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่สถานีอุทกศาสตร์และเจ้าหน้าที่ประภาคาร ในพื้นที่

ฝั่งตะวันออกของอ่าวไทย จว.ชลบุรี จว.ระยอง จว.จันทบุรี และ จว.ตราด ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๒ ก.พ.๖๓ โดยมี 

พล.ร.ต.มนต์เดช  พัวไพบูลย์ ผอ.ศสด.อศ. และคณะ

๒. การตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่สถานีอุทกศาสตร์และเจ้าหน้าที่ประภาคารในพื้นที่

ฝ่ังตะวันตกของอ่าวไทย และฝ่ังตะวนัตกของประเทศไทย ระหว่างวนัที ่๔ – ๑๐ ส.ค.๖๓ โดยม ีพล.ร.ต.มนต์เดช พวัไพบูลย์ 

ผอ.ศสด.อศ. และคณะ
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๔-๒๔



กองบริการการเดินเรือ (Navigational Service Division)
 ภารกิจ รับผิดชอบเกี่ยวกับการสนับสนุนการเดินเรือ การแจ้งเตือนภัยพิบัติทางทะเลที่เกี่ยวข้อง การส่ง

ก�าลังบ�ารุง สายอุทกศาสตร์ให้กับหน่วยงานในกองทัพเรือ การจัดท�าและออกประกาศชาวเรือ การบริการด้าน

การเดินเรือและเวลามาตรฐาน

 ผลการปฏิบัติงานที่ส�าคัญในรอบปี

๑. งานสนับสนุนการเดินเรือ

 

 

  ๑.๑ การออกประกาศชาวเรือ (ปชร.) จ�านวน ๓๒ หมายเลข

  ๑.๒ การออกประกาศค�าเตือนเพื่อการเดินเรือ (Navigational Warnings) จ�านวน ๕๕ หมายเลข

  ๑.๓ การพิจารณาแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล จ�านวน ๒๕ เรื่อง
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  ๑.๔ การให้บริการจ�าหน่ายแผนที่เดินเรือ จ�านวน ๑,๔๑๔ แผ่น เป็นเงิน ๕๖๕,๖๐๐ บาท

  ๑.๕. การให้บรกิารจ�าหน่ายบรรณสารการเดนิ จ�านวน ๒,๗๘๙ เล่ม เป็นเงนิทัง้สิน้ ๔๒๗,๐๕๐ บาท

  ๑.๖ การให้บริการจ�าหน่ายแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์  จ�านวน ๕ เซลล์  
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๔-๒๖



  ๑.๗ การให้บรกิารจ่ายแผนทีเ่ดนิเรือไทย แผนทีพิ่เศษ แผนทีลั่บ แผนทีย่ทุธการ และบรรณสารการ

เดินเรือไทย ให้กับหน่วยงานในและนอกกองทัพเรือ

 

  ๑.๘ การให้บรกิารเบกิยมืแผนท่ีและบรรณสารการเดินเรอืต่างประเทศ ให้กับหน่วยงานในกองทพัเรอื

๒. งานด้านเวลามาตรฐานประเทศไทย

  ๒.๑ สรุปการเปรียบเทียบค่า GPS Common View ระหว่างสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (National 

Institute of Metrology Thailand : NIMT) กับกรมอุทกศาสตร์ โดยเปรียบเทียบค่าเวลาระหว่างเครื่องผลิตความถี่

มาตรฐานซีเซียม (Cesium) กับดาวเทียม GPS ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๖๒ – ๑๘ ก.ย.๖๓ ผลการเปรียบเทียบได้ค่าผลต่างเวลา 

(Epoch) เฉลี่ยเป็นวินาที อยู่ในเกณฑ์ปกติ

  ๒.๒ งานบริการเวลามาตรฐานประเทศไทย

   ๒.๒.๑ บริการเทียบเวลาทางระบบอินเตอร์เน็ต (Network Time Protocol) จ�านวน 

๒๘,๗๙๘,๑๐๙๖ ครั้ง  เฉลี่ยต่อวัน ๒,๓๙๙,๘๔๒ ครั้ง 

   ๒.๒.๒ บริการข้อมูลเวลาต่างประเทศทางโทรศัพท์  จ�านวน ๑๘ ครั้ง 

   ๒.๒.๓ บริการสอบถามเวลาทางหมายเลขพิเศษ ๑๘๑๑ เฉลี่ยเดือนละ ๑๐๘,๙๔๐ ครั้ง

  ๒.๓ สนับสนุนข้อมูลเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น - ตก ให้กับ

   ๒.๓.๑ สถานีต�ารวจต่าง ๆ จ�านวน ๓๒ ครั้ง

   ๒.๓.๒ คณะบดีคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�านวน ๑ ครั้ง 

   ๒.๓.๓ กรมอุตุนิยมวิทยา จ�านวน ๑ ครั้ง

  ๒.๔ งานบริการซ่อมท�านาฬิกา

   ๒.๔.๑ ซ่อมบ�ารุงระบบเวลามาตรฐาน ในพื้นที่กองทัพเรือ (พระราชวังเดิม) ตามวงรอบ
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๔-๒๗



   ๒.๔.๒ ซ่อมท�าป้ายนาฬิกา Digital และป้ายแสดงข้อมูลหน้าทางเข้ากรมอุทกศาสตร์

 

   ๒.๔.๓ ซ่อมท�าอุปกรณ์รักษาเวลามาตรฐานประเทศไทยที่ช�ารุด

  

   ๒.๔.๔ ตรวจสอบและซ่อมท�าระบบเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินส�ารอง

      

  ๒.๕ งานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเวลาภายในประเทศ และการเยี่ยมชมหน่วย

   ๒.๕.๑ นักเรยีนหลักสูตรอาชพีเพือ่เลือ่นฐานะชัน้ จ.อ. และ พ.จ.อ. เข้าเยีย่มชมห้องรักษาเวลามาตรฐานฯ

   

              

  ๒.๖ สนับสนุนข้อมูลทางดาราศาสตร์และรายการประกอบการจัดท�าปฏิทินหลวง ประจ�าปี ๒๕๖๔ 

ให้กับส�านักพระราชวัง และมหามกุฎราชวิทยาลัย

  ๒.๗ จดัท�าต้นฉบบัหนงัสอืเวลาดวงอาทติย์และดวงจนัทร์ขึน้–ตก ประจ�าปี ๒๕๖๔ และส่งพมิพ์ จ�านวน ๕๐๐ เล่ม
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๔-๒๘



๓. งานแผนกพิมพ์แผนที่และบรรณสาร กบด.ศสด.อศ.

๓.๑ งานจัดพิมพ์ตามแผนปฏิบัติงานประจ�าปี งป.๖๓

๓.๑.๑ พิมพ์หนังสือมาตราน�้า ปี ๒๕๖๓ จ�านวน ๕,๐๐๐ เล่ม 

๓.๑.๒ พิมพ์หนังสือเวลาดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ ขึ้น–ตก ปี ๒๕๖๓  จ�านวน ๕๐๐ เล่ม

๓.๑.๓ หนังสือรายงานประจ�าปี ๒๕๖๒ จ�านวน ๕๐๐ เล่ม

 

ภาพตัวอย่างบรรณสารการเดินเรือที่จัดพิมพ์ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๓.๒ งานพิมพ์แผนที่เดินเรือ

๓.๒.๑ พิมพ์ระบบออฟเซต จ�านวน ๗ งาน

   - พิมพ์แผนที่เดินเรือ หมายเลข ๓๐๘ “ภูเก็ต ถึง กันตัง”  จ�านวน ๑,๘๐๐ แผ่น

   - พิมพ์แผนที่เดินเรือ หมายเลข ๑๐๒ “เกาะจวง ถึง เกาะกง”  จ�านวน ๑,๑๐๐ แผ่น

   - พิมพ์แผนที่เดินเรือ หมายเลข ๑๕๑ “เกาะช้าง ถึง เกาะยอ”  จ�านวน ๑,๒๑๙ แผ่น

   - พิมพ์แผนที่เดินเรือ หมายเลข ๓๔๐ “ทางเข้ากระบี่”  จ�านวน ๑,๒๗๒ แผ่น   

   - พิมพ์แผนทีเ่ดินเรอื หมายเลข ๓๕๓ “บ้านท้ายเหมอืง ถงึ ช่องปากเกาะ”  จ�านวน ๑,๒๙๗ แผ่น

   - พมิพ์แผนทีเ่ดนิเรอื หมายเลข ๑๑๘ “เกาะสะบ้า ถึง เกาะจกินอก”  จ�านวน ๑,๒๔๕ แผ่น

   - พิมพ์แผนที่เดินเรือ หมายเลข ๒๒๗ “อ่าวบ้านดอน”  จ�านวน ๑,๒๘๖ แผ่น

๓.๒.๒ พิมพ์ระบบ Print on demand จ�านวน ๙ งาน

   - พิมพ์สารบัญแผนที่และบรรณสารการเดินเรือ (ก) จ�านวน ๒๐๓ แผ่น

   - พิมพ์แผนที่เดินเรือ หมายเลข ๐๔๕ “กรุงเทพฯ ถึง สิงคโปร์” จ�านวน ๑๙๐ แผ่น

   - พิมพ์แผนที่เดินเรือ หมายเลข ๓๓๓ “อ่าวพังงา” จ�านวน ๑๐๑ แผ่น

   - พิมพ์แผนที่เดินเรือ หมายเลข ๑๔๙ “ทางเข้าแม่น�้าจันทบุรี” จ�านวน ๑๐๑ แผ่น

   - พิมพ์แผนที่เดินเรือ หมายเลข ๓๓๕ “ท่าเรือภูเก็ต” จ�านวน ๒๐๐ แผ่น

   - พิมพ์สารบัญแผนที่ ขนาด A3 จ�านวน ๕๐๐ แผ่น

   - พิมพ์แผนที่เดินเรือ หมายเลข 227A (แม่น�้าตาปี) จ�านวน ๕๐๐ แผ่น

   - พิมพ์แผนที่เดินเรือ หมายเลข ๑๓๗ “ศรีราชา อ่าวอุดมถึงบางพระ” ๑๐๐ แผ่น

   - พิมพ์แผนที่เดินเรือ หมายเลข ๑๖๔ “ศรีราชา และบริเวณใกล้เคียง” ๑๐๐ แผ่น
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๔-๒๙



 

ภาพตัวอย่างแผนที่เดินเรือที่จัดพิมพ์ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๓.๓ งานสนับสนุนหน่วยต่าง ๆ นอกแผนปฏิบัติงานประจ�าปี

๓.๓.๑ พิมพ์หนังสืออุทกสาร เล่ม ๑ (ต.ค.๖๒ - มี.ค.๖๓) จ�านวน ๓๕๐ เล่ม

๓.๓.๒ พิมพ์หนังสือในงานวันคล้ายวันสถาปนา อศ. (โครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศทาง

อุทกศาสตร์)  จ�านวน ๕๐๐ เล่ม

๓.๓.๓ ออกแบบและพิมพ์สูจิบัตร/แผ่นพับงานสมเด็จย่า จ�านวน ๔๐ ชุด

๓.๓.๔ พิมพ์แผนที่อุตุนิยมวิทยา

 ๓.๓.๔.๑ พมิพ์แบบ อต. ๑๐๐๔ ข (แผนทีล่มชัน้บน) สนับสนนุกองอตุุนยิมวทิยา ศภอ.อศ.  

จ�านวน ๕,๐๐๐ แผ่น

   ๓.๓.๔.๒ พมิพ์แบบ อต.ทอ.๑๐๐๑ สนบัสนนุกรมพลาธกิารทหารอากาศ จ�านวน ๕,๐๐๐ แผ่น

   ๓.๓.๔.๓ พิมพ์แบบ อต.ทอ.๑๐๐๒ สนบัสนุนกรมพลาธิการทหารอากาศ จ�านวน ๒,๐๐๐ แผ่น

   ๓.๓.๔.๔ พมิพ์แบบ อต.ทอ.๑๐๐๓ สนบัสนนุกรมพลาธกิารทหารอากาศ จ�านวน ๕,๐๐๐ แผ่น

   ๓.๓.๔.๕ พมิพ์แบบ อต.ทอ.๑๐๐๔ สนบัสนนุกรมพลาธกิารทหารอากาศ จ�านวน ๕,๐๐๐ แผ่น

   ๓.๓.๔.๖ พมิพ์แบบ อต.ทอ.๑๐๑๑ สนบัสนนุกรมพลาธกิารทหารอากาศ จ�านวน ๕,๐๐๐ แผ่น

   ๓.๓.๔.๗ พมิพ์แบบ อต.ทอ.๑๐๑๓ สนบัสนนุกรมพลาธกิารทหารอากาศ จ�านวน ๕,๐๐๐ แผ่น

   ๓.๓.๔.๘ พมิพ์แบบ อต.ทอ.๑๐๑๔ สนบัสนนุกรมพลาธกิารทหารอากาศ จ�านวน ๒,๐๐๐ แผ่น

   ๓.๓.๔.๙ พมิพ์แบบ อต.ทอ.๑๐๑๕ สนบัสนนุกรมพลาธกิารทหารอากาศ จ�านวน ๒,๐๐๐ แผ่น

   ๓.๓.๔.๑๐ พมิพ์แบบ อต.ทอ.๑๐๑๖ สนับสนนุกรมพลาธกิารทหารอากาศ จ�านวน ๒,๐๐๐ แผ่น

๓.๓.๕ พิมพ์งานสนับสนุน ยก.ทร.

   ๓.๓.๕.๑ พมิพ์แผนทีเ่พ่ือการศกึษารวม ๖ หมายเลข ๆ  ละ ๒๐๐ แผ่น รวมเป็น ๑,๒๐๐ แผ่น

   ๓.๓.๕.๒ พิมพ์ภาพแสดงการติดตั้งโคมไฟฯ จ�านวน ๑,๒๐๐ แผ่น

๓.๓.๖ พิมพ์งานสนับสนุน สพ.ทร.

   ๓.๓.๖.๑ พิมพ์กระดาษเป้าปืนพก จ�านวน ๗,๕๐๐ แผ่น
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๔-๓๐



   ๓.๓.๖.๒ พิมพ์บัตรบันทึกผลการยิง (แบบ ๑) จ�านวน ๕,๐๐๐ แผ่น

   ๓.๓.๖.๓ พิมพ์กระดาษเป้า ก. (๒ แผ่นต่อ) จ�านวน ๒,๐๐๐ แผ่น

   ๓.๓.๖.๔ พิมพ์กระดาษเป้า ข. (๔ แผ่นต่อ) จ�านวน ๒,๐๐๐ แผ่น

   ๓.๓.๖.๕ พิมพ์กระดาษเป้า ค. (๖ แผ่นต่อ) จ�านวน ๒,๐๐๐ แผ่น

   ๓.๓.๖.๖ พิมพ์กระดาษเป้า จ. จ�านวน ๒,๙๐๐ แผ่น

   ๓.๓.๖.๗ พิมพ์กระดาษเป้าดัดแปลง ๒๕ ม. (๑,๐๐๐”) ปลย. M16 จ�านวน ๒,๐๐๐ แผ่น

   ๓.๓.๖.๘ พิมพ์กระดาษ ๑,๐๐๐”(ปก. M 60 ) (๒ แผ่นต่อ) จ�านวน ๒,๐๐๐ แผ่น

  ๓.๓.๗ พิมพ์งานสนับสนุน กบร.กร.

   ๓.๓.๗.๑ พิมพ์สมุดบันทึกการตรวจอากาศการบิน จ�านวน ๑๓๐ เล่ม    

   ๓.๓.๗.๒ พิมพ์ STRIP MARKING (สีฟ้า) จ�านวน ๓๗,๐๐๐ แผ่น

   ๓.๓.๗.๓ พิมพ์ STRIP MARKING (สีเหลือง) จ�านวน ๓๗,๐๐๐ แผ่น

   ๓.๓.๗.๔ พิมพ์ POSITION LOG จ�านวน ๙๕๐ แผ่น

   ๓.๓.๗.๕ พิมพ์ RATING REQUIREDMENTS FOR AIR TRAFFIC CONTROLLERS  

APPROCH CONTROL RADAR (๑ ชุด มี ๑๑ แผ่น) จ�านวน ๔๐๐ ชุด

   ๓.๓.๗.๖ พิมพ์ RATING REQUIREDMENTS FOR AIR TRAFFIC CONTROLLERS  

APPROCH CONTROL PROCEDURAL (๑ ชุด มี ๑๒ แผ่น) จ�านวน ๔๐๐ ชุด

   ๓.๓.๗.๗ พิมพ์ RATING REQUIREDMENTS FOR AIR TRAFFIC CONTROLLERS  

AERODROME (๑ ชุด มี ๑๓ แผ่น) จ�านวน ๔๐๐ ชุด

   ๓.๓.๗.๘ พิมพ์ RATING REQUIREDMENTS FOR AIR TRAFFIC CONTROLLERS  

DISPATCHER (๑ ชุด มี ๙ แผ่น) จ�านวน ๔๐๐ ชุด

   ๓.๓.๗.๙ พิมพ์ TRAFFIC COUNT (AERODROME) จ�านวน ๑,๐๐๐ แผ่น

   ๓.๓.๗.๑๐ พิมพ์ TRAFFIC LOG จ�านวน ๔,๐๐๐ แผ่น

   ๓.๓.๗.๑๑ พิมพ์ FLIGHT PLAN จ�านวน ๕,๐๐๐ แผ่น

  ๓.๓.๘  พมิพ์หนงัสอืเส้นทางเดินเรอืในน่านน�า้ไทย น�าร่องทะเลอนัดามนั จ�านวน ๔๐๐ เล่ม

  ๓.๓.๙  งานออกแบบและจัดท�าใบประกาศนยีบัตรต่าง ๆ สนบัสนนุ นขต.อศ. จ�านวน ๕๗ แผ่น

  ๓.๓.๑๐ งานออกแบบและท�าบอร์ด จัดพิมพ์แผ่นไวนิลและโปสเตอร์รูปผู้บังคับบัญชา รวมทั้งเขียน

โฟมติดข้อความ  สนับสนุน นขต.อศ.  จ�านวน ๓๙ งาน รวม ๘๔๖ แผ่น

  ๓.๓.๑๑  งานออกแบบและจัดท�าบัตร รปภ. ข้าราชการ อศ.ทั้งหมด

 

ภาพการปฏิบัติงานการพิมพ์ตามความต้องการ (Print on demand) และ การพิมพ์ด้วยระบบออฟเซต
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กองเครื่องหมายทางเรือ (Aids to Navigational Division) 

 ภารกิจ มีหน้าที่อ�านวยการ ประสานงานและด�าเนินการ เกี่ยวกับการติดตั้ง การตรวจซ่อม การแก้ไข

และบ�ารุงรักษาประภาคาร กระโจมไฟ ทุ่น เครื่องหมายทางเรือ และเครื่องหมายช่วยการเดินเรือต่าง ๆ  ตลอดจน

ระบบควบคุมติดตาม ระยะไกล และสารสนเทศเครื่องหมายทางเรือในน่านน�้าไทย

 ผลการปฏิบัติงานที่ส�าคัญในรอบปี

๑. การพฒันาเครือ่งหมายทางเรือและระบบแสดงตนอตัโนมัติเคร่ืองหมายทางเรือ สนับสนนุความปลอดภยั

ในการเดนิเรอื ในพืน้ทีร่บัผดิชอบของ อศ. ให้มจี�านวนพอเพยีงโดยการพจิารณาปรมิาณของการจราจร และระดับของ

ความเสีย่งทีม่อียู ่กคม.ศสด.อศ. จัดส่งชดุตรวจซ่อมบ�ารงุเครือ่งหมายทางเรอื ไปด�าเนนิการตรวจซ่อมบ�ารงุเครือ่งหมาย

ทางเรือ โดย ร.ล.สุริยะ และ รถยนต์ ขส.ทร. ในรอบปีงบประมาณ

๒. การพัฒนาระบบสารสนเทศเครื่องหมายทางเรือให้มีขีดความสามารถในการเฝ้าตรวจและควบคุม

เครื่องหมายทางเรือจากระยะไกลมีพื้นที่ครอบคลุมฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน
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๓. การด�ารงและปรับปรุงขีดความสามารถ สมรรถนะ เครื่องหมายทางเรือและระบบแสดงตนอัตโนมัติ

เครือ่งหมายทางเรอื และระบบเทคโนโลยคีวบคมุติดตามระยะไกลและสารสนเทศเคร่ืองหมายทางเรือให้มคีวามพร้อม

ใช้งานตามล�าดับความส�าคัญที่ อศ.ก�าหนด (ภาพงานซ่อมบ�ารุง)

  

๔. งานการตรวจตราที่ดินในความรับผิดชอบของ อศ.

  

 

๕. การพัฒนา ออกแบบ เครื่องหมายทางเรือ เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน
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ศูนย์ข้อมูลข่าวกองภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์
 ภารกิจ มีหน้าที่อ�านวยการ ก�ากับการ ประสานงาน และด�าเนินการเก่ียวกับการส�ารวจและรวบรวม

ข้อมลูอทุกศาสตร์ สมทุรศาสตร์ อตุนุยิมวทิยา บรหิารจดัการฐานข้อมลูทางอทุกศาสตร์ ผลติและให้บริการข้อมูล

ข่าวกรองภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์ สนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารของกองทัพเรือและการเดินเรือ 

ตลอดจนงานเขตแดนทางทะเลระหว่างประเทศ

 มีหน่ายขึ้นตรง ๔ หน่วย ได้แก่ 

 l		กองภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์ 

 l		กองส�ารวจแผนที่ 

 l		กองสมุทรศาสตร์ 

 l		กองอุตุนิยมวิทยา
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กองภมูสิารสนเทศทางอทุกศาสตร์ (Hydrographic Geospatial Division)
 ภารกิจ มหีน้าทีว่างแผน อ�านวยการ ประสานงาน และด�าเนนิการเกีย่วกับฐานข้อมลูทางอทุกศาสตร์ 

การข่าวกรองภมูสิารสนเทศทางอุทกศาสตร์ การผลติแผนทีเ่รอืด�าน�า้ แผนทีเ่ดินเรอื แผนทีอ่ืน่ ๆ  ตามทีไ่ด้รบัมอบหมาย 

ตลอดจนควบคมุคณุภาพและให้บรกิารข้อมูล

 วสิยัทศัน์ จะผลติและให้บรกิารข้อมลูข่าวกรองภมูสิารสนเทศทางอทุกศาสตร์และผลติภณัฑ์แผนทีท่างทะเล 

ทีม่คีวามถกูต้อง ได้มาตรฐานสากล (สามารถตอบสนองต่อความต้องการของก�าลงัรบ ทร. และการพัฒนาประเทศ)  

ด้วยระบบโครงสร้างพืน้ฐานภูมสิารสนเทศทางอทุกศาสตร์ทีม่ปีระสทิธิภาพ

 ผลการปฏิบัติงานที่ส�าคัญในรอบปี

๑. งานตามแผนการปฏิบัติราชการประจ�าปี งป.๖๓

๑.๑ การตรวจสอบความถูกต้องของแผนที่เดินเรือในทะเล (Sea Trial) จ�านวน ๔ งาน

  ๑.๑.๑ การตรวจสอบสอบแผนทีเ่ดินเรอืหมายเลข ๑๕๑ เกาะช้าง ถงึเกาะยอ ระหว่าง ๒๒ - ๒๙ พ.ย.๖๒

  ๑.๑.๒ การตรวจสอบแผนทีเ่รือด�าน�า้ และแผนท่ีช่องทางกวาด พ้ืนท่ีอ่าวสตัหีบ และบริเวณใกล้เคยีง 

ระหว่าง  ๒๙ ม.ค. - ๕ ก.พ.๖๓

  ๑.๑.๓ การตรวจสอบแผนที่เดินเรือหมายเลข ๒๘๓ ทางเข้าท่าเรือประจวบคีรีขันธ์ และบริเวณ

ใกล้เคียง ระหว่าง ๕ - ๑๑ ส.ค.๖๓

  ๑.๑.๔ การตรวจสอบความถูกต้องในทะเลของแผนที่เดินเรือหมายเลข ๓๕๒ เกาะพยาม

ถึงเกาะง่ามใหญ่ พื้นที่ จว.ระนอง และ จว.พังงา ระหว่าง ๒๗ เม.ย. - ๘ พ.ค.๖๓ 
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การตรวจสอบความถูกต้องของแผนที่เดินเรือในทะเล (Sea Trial)



๑.๒ การบรรยายให้ความรู้และติดตั้ง ENC เชิงรุก จ�านวน ๓ งาน

  ๑.๒.๑ การบรรยายให้ความรู้และติดตั้ง ENC เชิงรุก พร้อมติดตั้งและปรับปรุงแผนที่เดินเรือ

อิเล็กทรอนิกส์ให้เรือในกองทัพเรือในพื้นที่ ฐท.สส. อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี ระหว่าง ๑๗ - ๒๑ ก.พ.๖๓

  ๑.๒.๒ การบรรยายให้ความรู้และติดตั้ง ENC เชิงรุก พร้อมติดตั้งและปรับปรุงแผนที่เดินเรือ

อเิลก็ทรอนกิส์ให้เรอืในกองทพัเรอืในพ้ืนท่ี ฐท.พง.ทรภ.๓  จว.พงังา และ ฐท.สข.ทรภ.๒ จว.สงขลา ระหว่าง ๒๐ - ๓๑ ก.ค.๖๓

  ๑.๒.๓ การบรรยายให้ความรู้และติดตั้ง ENC เชิงรุก พร้อมติดตั้งและปรับปรุงแผนที่เดินเรือ

อิเล็กทรอนิกส์ให้เรือในกองทัพเรือในพื้นที่ อจปร.อร. ระหว่าง ๑๙ - ๒๑ ส.ค.๖๓

.

การบรรยายให้ความรู้ และติดตั้ง ENC เชิงรุก

๒. งานผลิตและปรับปรุงแผนที่เดินเรือกระดาษ 

ผลิตแผนท่ีเดินเรือกระดาษ เพื่อสร้างความปลอดภัยต่อการเดินเรือครอบคลุมพื้นที่น่านน�้าไทย 

รวมทั้งสิ้น ๘๑ ระวาง ประกอบด้วย แผนที่เดินเรือมูลฐานทางราบ WGS84  จ�านวน  ๔๕  ระวาง และแผนที่เดินเรือ

มูลฐานทางราบ INDIAN 1975 จ�านวน ๓๖ ระวาง  และส�าหรับในปี งป.๖๓ มีการด�าเนินการดังนี้

๒.๑ แผนที่เดินเรือออกใหม่ (New Chart) จ�านวน ๑ ระวาง ได้แก่ แผนที่เดินเรือหมายเลข 227A 

แม่น�้าตาปี มูลฐานทางราบ WGS84  มาตราส่วน ๑ : ๑๒ ๐๐๐ บรรณาธิกรครั้งที่ ๑ พ.ย.๖๒

๒.๒ แผนที่เดินเรือบรรณาธิกรใหม่ (New Edition ) จ�านวน ๗ ระวาง

  ๒.๒.๑ แผนท่ีเดินเรือหมายเลข ๐๔๕ กรุงเทพ ถึง สิงคโปร์ มูลฐานทางราบ WGS84 มาตราส่วน 

๑ : ๑ ๕๐๐ ๐๐๐ บรรณาธิกรครั้งที่ ๘ ส.ค.๖๓

        ๒.๒.๒ แผนทีเ่ดนิเรอืหมายเลข ๑๐๒ เกาะจวง ถงึ เกาะกง มูลฐานทางราบ INDIAN 1975 มาตราส่วน 

๑ : ๒๔๐ ๐๐๐ บรรณาธิกรครั้งที่ ๒๐ ม.ค.๖๓

  ๒.๒.๓ แผนที่เดินเรือหมายเลข ๑๓๗ อ่าวอุดม ถึง บางพระ มูลฐานทางราบ WGS84  มาตราส่วน 

๑ : ๑๒ ๐๐๐ บรรณาธิกรครั้งที่ ๑๐ มิ.ย.๖๓

  ๒.๒.๔ แผนท่ีเดินเรือหมายเลข ๑๖๔ ศรีราชาและบริเวณใกล้เคียง มูลฐานทางราบ WGS84 

มาตราส่วน ๑ : ๒๒ ๐๐๐ บรรณาธิกรครั้งที่ ๔ มิ.ย.๖๓

  ๒.๒.๕ แผนทีเ่ดนิเรอืหมายเลข ๒๒๕ อ่าวชมุพร มลูฐานทางราบ WGS84 มาตราส่วน ๑ : ๑๒ ๐๐๐ 

บรรณาธิกรครั้งที่ ๑๑ มิ.ย.๖๓

  ๒.๒.๖ แผนที่เดินเรือหมายเลข ๒๒๗ อ่าวบ้านดอน มูลฐานทางราบ WGS84 มาตราส่วน                        

๑ : ๔๕ ๐๐๐ บรรณาธิกรครั้งที่ ๙ พ.ย.๖๒

  ๒.๒.๗ แผนที่เดินเรือหมายเลข 307B หมู่เกาะสิมิลัน มูลฐานทางราบ WGS84 มาตราส่วน 

๑ : ๔๕ ๐๐๐ บรรณาธิกรครั้งที่ ๔ ก.ค.๖๓       

๒.๓ แผนที่เดินเรือแก้ไขเล็กน้อยพิมพ์เพิ่มเติม (Revised Reprint) จ�านวน ๘ ระวาง

  ๒.๓.๑ แผนที่เดินเรือหมายเลข ๑๑๘ เกาะสะบ้า ถึง เกาะจิกนอก มูลฐานทางราบ INDIAN 1975 

มาตราส่วน ๑ : ๖๐ ๐๐๐ บรรณาธิกรครั้งที่ ๘ ม.ค.๕๒
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  ๒.๓.๒ แผนที่เดินเรือหมายเลข ๓๐๘ ภูเก็ต ถึง กันตัง มูลฐานทางราบ INDIAN 1975  มาตราส่วน               

๑ : ๒๐๐ ๐๐๐ บรรณาธิกรครั้งที่ ๑๓ ส.ค.๕๙

  ๒.๓.๓ แผนทีเ่ดนิเรอืหมายเลข ๓๐๙ เกาะราว ีถงึ สตูล มลูฐานทางราบ INDIAN 1975  มาตราส่วน 

๑ : ๒๐๐ ๐๐๐ บรรณาธิกรครั้งที่ ๘ พ.ค.๕๑       

  ๒.๓.๔ แผนทีเ่ดนิเรอืหมายเลข ๓๓๓ อ่าวพังงา มลูฐานทางราบ WGS84  มาตราส่วน ๑ : ๔๕ ๐๐๐ 

บรรณาธิกรครั้งที่ ๗ พ.ค.๕๓

  ๒.๓.๕ แผนที่เดินเรือหมายเลข ๓๓๕ ท่าเรือภูเก็ต มูลฐานทางราบ WGS84 มาตราส่วน 

๑ : ๒๒ ๐๐๐ บรรณาธิกรครั้งที่ ๑๒ ม.ค.๕๑

  ๒.๓.๖ แผนท่ีเดินเรือหมายเลข ๓๔๐ ทางเข้ากระบี่ มูลฐานทางราบ WGS84 มาตราส่วน 

๑ : ๔๕ ๐๐๐ บรรณาธิกรครั้งที่ ๘ มี.ค.๕๕

  ๒.๓.๗ แผนที่เดินเรือหมายเลข ๓๕๓ บ้านท้ายเหมือง ถึง ช่องปากเกาะ มูลฐานทางราบ WGS84 

มาตราส่วน ๑ : ๒๒ ๐๐๐ บรรณาธิกรครั้งที่ ๘ ก.ค.๕๑

  ๒.๓.๘ แผนที่ ก สารบัญแผนที่เดินเรือ มูลฐานทางราบ WGS84 บรรณาธิกรครั้งที่ ๑๘ ก.ย.๖๒

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

๔-๓๗



๓. งานผลิตและปรับปรุงแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ ENC

ผลิตแผนที่ ENC สนับสนุนกิจการพาณิชยนาวีของประเทศ ครอบคลุมพื้นที่ ๑๑ เส้นทางเดินเรือหลัก 

โดยมีแผนการผลิตแผนที่ ENC จ�านวน ๔๓ เซลล์ ปัจจุบันให้บริการแล้ว จ�านวน ๓๙ เซลล์ (รวมแผนที่ขยาย จ�านวน 

๒ เซลล์) และแผนการพฒันาแผนที ่ENC ครอบคลุมน่านน�า้ไทยนอกพ้ืนท่ีเส้นทางเดินเรือหลัก มแีผนท่ี ENC ให้บรกิาร

แล้วจ�านวน ๑๕ เซลล์  โดยในปี งป.๖๓ มีการด�าเนินการดังนี้ 

๓.๑ ผลิตแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ จ�านวน ๑๓ เซลล์ 

  ๓.๑.๑ แผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์เซลล์ใหม่ (New Cell) จ�านวน ๑๐ เซลล์ ได้แก่ TH10NAC2 

TH10NAC3 TH300142 TH300151 TH400246 TH400227 TH400116 TH50227A TH400138 และ TH5IP138 

(Inset Plan)

         ๓.๑.๒ แผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์บรรณาธิกรใหม่ (New Edition) จ�านวน ๓ เซลล์ ได้แก่ 

TH100045 TH400137 และ TH400112

๓.๒ จัดท�าไฟล์ปรับปรุงแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ จ�านวน ๑๗ เซลล์ จัดท�าไฟล์เพื่อปรับปรุงแผนที่

เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ (eNtM) ให้มีความทันสมัย จ�านวน ๒๖ ไฟล์ เกี่ยวข้องกับแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ จ�านวน 

๑๗ เซลล์ และประกาศชาวเรือ จ�านวน ๑๕ หมายเลข

๔. งานควบคุมคุณภาพการผลิตแผนที่เดินเรือและแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์

๔.๑ การตรวจสอบแผนที่และควบคุมคุณภาพแผนที่เดินเรือ จ�านวน ๑๖ งาน

  ๔.๑.๑ ตรวจสอบความถูกต้องแผนที่เดินเรือหมายเลข ๐๔๕ กรุงเทพ ถึง สิงคโปร์ มูลฐานทางราบ 

WGS84 มาตราส่วน ๑ : ๑ ๕๐๐ ๐๐๐

  ๔.๑.๒ ตรวจสอบความถูกต้องแผนที่เดินเรือหมายเลข ๒๒๕ อ่าวชุมพร มูลฐานทางราบ WGS84 

มาตราส่วน ๑ : ๑๒ ๐๐๐

  ๔.๑.๓ ตรวจสอบความถูกต้องแผนที่เดินเรือหมายเลข ๓๕๓ บ้านท้ายเหมือง ถึง ช่องปากเกาะ  

มูลฐานทางราบ WGS84 มาตราส่วน ๑ : ๔๕ ๐๐๐

  ๔.๑.๔ ตรวจสอบความถูกต้องแผนที่เดินเรือหมายเลข ๓๖๒ สตูล ถึง ระนอง มูลฐานทางราบ 

อินเดียน ๒๕๑๘ มาตราส่วน ๑ : ๗๐๐ ๐๐๐

  ๔.๑.๕ ตรวจสอบความถูกต้องแผนที่เดินเรือหมายเลข ๑๑๘ เกาะสะบ้า ถึง เกาะจิกนอก มูลฐาน

ทางราบ อินเดียน ๒๕๑๘ มาตราส่วน ๑ : ๖๐ ๐๐๐

  ๔.๑.๖ ตรวจสอบความถกูต้องแผนทีเ่ดินเรือหมายเลข ๑๓๗ ศรีราชา อ่าวอดุม ถงึ บางพระ มูลฐาน

ทางราบ WGS84 มาตราส่วน ๑ : ๑๒ ๐๐๐

  ๔.๑.๗ ตรวจสอบความถกูต้องแผนทีเ่ดินเรือหมายเลข ๑๖๔ ศรีราชา และ บริเวณใกล้เคยีง มลูฐาน

ทางราบ WGS84 มาตราส่วน ๑ : ๒๒ ๐๐๐

  ๔.๑.๘ ตรวจสอบความถกูต้องแผนท่ีเดินเรือหมายเลข ๑๔๙ แม่น�า้จันทบรีุ มลูฐานทางราบ WGS84 

มาตราส่วน ๑ : ๑๒ ๐๐๐

  ๔.๑.๙ ตรวจสอบความถกูต้องแผนทีเ่ดนิเรือหมายเลข ๓๕๒ เกาะรา ถงึ เกาะค้างคาว มลูฐานทางราบ 

WGS84 มาตราส่วน ๑ : ๔๕ ๐๐๐

  ๔.๑.๑๐ ตรวจสอบความถูกต้องแผนที่เดินเรือหมายเลข 112A ปากแม่น�้าเจ้าพระยา มูลฐานทางราบ 

WGS84 มาตราส่วน ๑ : ๒๒ ๐๐๐

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

๔-๓๘



  ๔.๑.๑๑ ตรวจสอบความถูกต้องแผนที่เดินเรือหมายเลข ๓๐๙ เกาะราวี ถึง สตูล มูลฐานทางราบ 

อินเดียน ๒๕๑๘ มาตราส่วน ๑ : ๒๐๐ ๐๐๐

  ๔.๑.๑๒ ตรวจสอบความถูกต้องแผนที่เดินเรือหมายเลข ๒๘๓ ทางเข้าท่าเรือประจวบคีรีขันธ์และ 

บริเวณใกล้เคียง มูลฐานทางราบ WGS84 มาตราส่วน ๑ : ๔๕ ๐๐๐   

  ๔.๑.๑๓ ตรวจสอบความถูกต้องแผนท่ีเดินเรือหมายเลข ๓๓๑ ทางเข้าระนอง มูลฐานทางราบ 

WGS84 มาตราส่วน ๑ : ๔๕ ๐๐๐

  ๔.๑.๑๔ ตรวจสอบความถูกต้องแผนที่เดินเรือหมายเลข ๑๔๑ แหลมทรพิม ถึง เกาะคราม มูลฐาน

ทางราบ อินเดียน ๒๕๑๘ มาตราส่วน ๑ : ๑๒๐ ๐๐๐

  ๔.๑.๑๕ ตรวจสอบความถกูต้องแผนทีเ่ดนิเรือหมายเลข ๒๒๙ ทางเข้าท่าเรือสงขลา มลูฐานทางราบ 

WGS84 มาตราส่วน ๑ : ๔๕ ๐๐๐

  ๔.๑.๑๖ ตรวจสอบความถูกต้องแผนที่เดินเรือหมายเลข ๒๕๕ อ่าวชุมพร ถึง เกาะง่ามใหญ่ มูลฐาน

ทางราบ WGS84 มาตราส่วน ๑ : ๔๕ ๐๐๐

งานตรวจสอบแผนที่และควบคุมคุณภาพแผนที่เดินเรือ
๔.๒ การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ จ�านวน ๒๔ เซลล์

๔.๒.๑ ตรวจแล้วเสร็จ จ�านวน ๑๓ เซลล์ ได้แก่ TH10NAC2 TH10NAC3 TH100045 TH300142 
TH300151 TH400112 TH400227 TH400116 TH400246 TH400137 TH50227A TH400138 และ TH5IP138 
(Inset Plan)

๔.๒.๒ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ จ�านวน ๑๑ เซลล์ ได้แก่ TH400331 TH400352 TH400334 
TH400376 TH400377 TH400261 TH400149 TH400164 TH500225 TH500111 และ TH60111A

 

การผลิตแผนที่และการควบคุมคุณภาพการผลิตแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์

 ๕. งานบริหารจัดการฐานข้อมูลอุทกศาสตร์

๕.๑ งานจดัเกบ็ เบกิ-จ่ายแผนทีเ่ดินเรือ ลงทะเบยีนควบคมุเอกสาร แก้ไขต้นฉบบัแผนทีเ่ดินเรือและพมิพ์

ส�าเนาแผนที่

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

๔-๓๙



  ๕.๑.๑ เบิก – จ่าย แผนที่เดินเรือคงคลัง จ�านวน ๑๐ รายการ

  ๕.๑.๒ เบิก – จ่าย แผนที่เดินเรือตัวอย่าง จ�านวน ๖ รายการ

  ๕.๑.๓ เบิก – จ่าย แผนที่ส�ารวจ จ�านวน ๔ รายการ

  ๕.๑.๔ ตรวจรับแผนที่เดินเรือ หมายเลข ๓๔๐ ทางเข้ากระบี่ และ หมายเลข ๓๕๓ บ้านท้ายเหมือง 

ถึง ช่องปากเกาะ จ�านวน ๑๕ แผ่น

   ๕.๑.๕ แก้ไข ปชร.ในแผนที่ตัวอย่างหมายเลขเดินเรือ ๑๕๑ และ ๑๐๒ ตามประกาศชาวเรือ 

หมายเลข ๓/๒๕๖๓ 

  ๕.๑.๖ แก้ไข ปชร.ในแผนที่เดินเรือตัวอย่างหมายเลข ๓๐๘ และ ๓๐๙ ตามประกาศชาวเรือ

หมายเลข ๖/๒๕๖๓

  ๕.๑.๗ แก้ไข ปชร.ในแผนที่เดินเรือตัวอย่างหมายเลข ๑๔๒ ๐๐๑ และ ๐๔๕ ประกาศชาวเรือ

หมายเลข ๗/๒๕๖๓

  ๕.๑.๘ แก้ไข ปชร. หมายเลข ๑๒/๒๕๖๓ เกีย่วข้องกบัแผนทีเ่ดนิเรอื หมายเลข 115A ๑๑๕ และ ๑๔๑

  ๕.๑.๙ แก้ไขเขตท่าเรือตาปี ท่าเรือท่าทอง เขตจอดเรือบ้านดอน 

  ๕.๑.๑๐ แก้ไขเขตจอดเรือ และเขตควบคุมการเดินเรือบริเวณเกาะสมุย

  ๕.๑.๑๑ แก้ไขก�าหนดท่าเรอื เขตจอดเรอื และเขตควบคุมการเดินเรอื บรเิวณอ่าวพทัยาและเกาะล้าน

  ๕.๑.๑๒ ขออนุมัติแผนที่เดินเรือออกใหม่ปรับขนาดและมาตราส่วนแผนที่เดินเรือ และแผนทีพ่ิเศษ

ออกใหม่ หมายเลข ๑๐๒ ๑๑๒ ๑๑๕ ๑๑๖ ๑๓๗ ๑๔๑ ๑๖๓ ๑๖๙ ๑๗๑ ๒๘๓ และ พ.๒๙ 

  ๕.๑.๑๓ ขออนมุตัแิผนทีเ่ดนิเรอืออกใหม่ ปรบัขนาดและมาตราส่วนแผนทีเ่ดนิเรอื และแผนทีพ่เิศษ

ออกใหม่ หมายเลข TH100NAC2 และ หมายเลข TH10NAC3

  ๕.๑.๑๔ ขออนุมัติปรับขอบเขตและขนาดขอบในแผนที่เดินเรือหมายเลข 112A

  ๕.๑.๑๕ เปลี่ยนต้นฉบับใหม่แผนที่หมายเลข ๑๖๔ ศรีราชาและบริเวณใกล้เคียง

  ๕.๑.๑๖ พิมพ์ส�าเนาแผนที่เดินเรือต่างประเทศเพื่อสนับสนุน กวกด.ฝศษ.รร.นร. จ�านวน ๓๘ แผ่น

  ๕.๑.๑๗ พิมพ์ส�าเนาข้อมูลการส�ารวจแผนที่ทะเลแบบดิจิทัลทั้งหมด เพื่อสนับสนุน กรท.ศภอ.อศ.

  ๕.๑.๑๘ พิมพ์ส�าเนาแผนที่เดินเรือต่างประเทศ แผนที่ฝึก และแผนที่ L7018 เพื่อสนับสนุนการฝึก 

ทร.๖๓ จ�านวน ๑๖๔ แผ่น

   ๕.๑.๑๙ พิมพ์ส�าเนาแผนที่บกชุด L7018 สนับสนุนการฝึก ทร.๖๓ จ�านวน ๕๑ ระวาง

  ๕.๑.๒๐ พมิพ์ส�าเนาแผนทีเ่ดินเรอืต่างประเทศสนบัสนนุการฝึก ทร.๖๓ ให้กบั กทบ.กร จ�านวน ๓๖ แผ่น 

  ๕.๑.๒๑ พิมพ์ส�าเนาแผนที่บริเวณช่องแคบมะละกา สนับสนุนเรือหลวงนเรศวร จ�านวน ๖ แผ่น 

  ๕.๑.๒๒ สนับสนุนข้อมูลต�าบลที่ เพื่อใช้ตรวจสอบเวลาพระอาทิตย์ ขึ้น - ตก ต�าบลที่อ้างอิง 

สถานีต�ารวจนครบาลล�าผักชี

  ๕.๑.๒๓ สนับสนุนข้อมูลต�าบลที่ เพื่อใช้ตรวจสอบเวลาพระอาทิตย์ ขึ้น - ตก ต�าบลที่อ้างอิง 

สถานีต�ารวจภูธรรัตนาธิเบศร์

  ๕.๑.๒๔ สนับสนุนข้อมูลต�าบลที่ เพื่อใช้ตรวจสอบเวลาพระอาทิตย์ ขึ้น - ตก ต�าบลที่อ้างอิง 

สถานีต�ารวจภูธรเนินมะปราง

  ๕.๑.๒๕ พิมพ์ส�าเนาแผนที่ส�ารวจ กรท.ศภอ.อศ.

  ๕.๑.๒๖ พิมพ์ส�าเนาแผนที่เดินเรือหมายเลข ๐๐๑ ๐๔๕ ๑๑๕ ๑๑๘ ๑๓๘ ๑๔๑ ๑๖๓ ๑๖๔ ๒๐๓ 

๒๒๗ ๒๒๘ ๒๒๙ ๒๖๐ ๓๐๙ ๓๓๑ ๓๓๔ ๓๔๐ ๓๕๓ 227A 307B พ.๑๐ พ.๒๖ และ พ.๒๘ รวมจ�านวน ๔๘ แผ่น

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

๔-๔๐



  ๕.๑.๒๗ พิมพ์ส�าเนาแผนที่ส�าหรับฝึก รร.สธ.ทร.ยศ.ทร.

  ๕.๑.๒๘ พมิพ์ส�าเนาผงัปรบัปรงุประภาคารกาญจนาภเิษก แหลมพรหมเทพ จงัหวดัภูเกต็ ขนาด A1 

จ�านวน ๙๖ แผ่น

  ๕.๑.๒๙ ถ่ายรูปสแกนแผนที่เก่าจัดเก็บไฟล์เป็น ไฟล์ JPG

งานจัดเก็บ ลงทะเบียนควบคุมเอกสาร แก้ไขต้นฉบับแผนที่เดินเรือและพิมพ์ส�าเนาแผนที่

๕.๒ งานรวบรวมจัดท�าและปรับปรุงฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการผลิตแผนที่

  ๕.๒.๑ จัดท�าชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศ (ชั้นข้อมูลภาพแผนที่บก L7018) 

  ๕.๒.๒ จัดท�าชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศ (ภาพถ่ายทางอากาศและดาวเทียม) 

  ๕.๒.๓ ควบคุมและด�าเนินงานพัฒนา ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลประกาศชาวเรือหมายเลข ๒ ๓ ๔ 

๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๒ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ และ ๒๖/๒๕๖๓

  ๕.๒.๔ ควบคุมและด�าเนินงานพัฒนา ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล แผนที่ส�ารวจหมายเลขทั่วไป ๓๓๔

  ๕.๒.๕ ควบคุมและด�าเนินงานพัฒนา ปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่เดินเรือ หมายเลข ๓๔๐

  ๕.๒.๖ จดัท�าชัน้ข้อมลูทางภูมสิารสนเทศ ชัน้ข้อมลูเครือ่งหมายช่วยในการเดินเรอื ด�าเนนิการเปรยีบเทยีบ

ความถูกต้องระหว่างไฟล์ข้อมูลที่ปรับปรุงข้อมูลจากประกาศชาวเรือแล้ว กับแผนที่เดินเรือบรรณาธิกรปัจจุบัน

    

งานปรับปรุงฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการผลิตแผนที่

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

๔-๔๑



 ๕. งานพัฒนาด้านองค์บุคคล

น.ต.วรงค์ฤทธิ์  หงส์ประสิทธิ์ นายทหารแผนที่ยุทธการ แผนกผลิตแผนที่ กภอ.ศภอ.อศ. เดินทางไปเข้า

รบัการศกึษาหลักสตูรการท�าแผนทีท่างทะเลและการประเมนิข้อมลู (Marine Cartography and Data Assessment) 

ณ UKHO เมือง Taunton ประเทศสหราชอาณาจักร ระหว่าง ๓๑ ส.ค.๖๒ – ๑๕ ธ.ค.๖๒

 ๖. งานวิจัยและพัฒนาด้านการผลิตและให้บริการแผนที่

โครงการวจัิย “ระบบแสดงแผนทีอ่เิล็กทรอนกิส์ (Electronic Chart System; ECS)” ผ่านการรบัรอง

มาตรฐานผลงานวิจัย จากคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานยุทโธปกรณ์ กองทัพเรือ เมื่อ ๑๓ ก.ย.๖๒ และได้ด�าเนิน

การขยายผลงานวิจัยสู่การใช้งาน โดยกองเรือยุทธการได้สนับสนุนเรือ จ�านวน ๖ ล�า ได้แก่ ร.ล.นเรศวร ร.ล.ตากสิน  

ร.ล.บางปะกง ร.ล.กระบุรี ร.ล.ทยานชล และ ร.ล.ถลาง เพื่อติดตั้งและทดสอบการใช้งานระบบแสดงแผนที่

อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผลการด�าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ระบบฯ สามารถใช้ในราชการได้เป็นอย่างดี ตรงตาม

วตัถปุระสงค์และความมุง่หวงัของทางราชการ ตลอดจนผลงานดงักล่าวยังได้รับรางวลัยกย่องเกยีรติคณุ นกัวจิยักองทพัเรอื 

ประจ�าปี ๒๕๖๓ ผลงานการวิจัยและพัฒนาการทหารด้านยุทโธปกรณ์ดีเด่น    

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

๔-๔๒



กองส�ารวจแผนที่ (Surveying Division)
 ภารกจิ ก่อน ๑ เม.ย.๖๓ มีหน้าท่ีอ�านวยการ ประสานงาน และด�าเนินการเก่ียวกับการส�ารวจอทุกศาสตร์ 

การรังวัด การค�านวณและตรวจสอบหลักฐาน เพือ่การท�าแผนทีแ่ละแผนผงัต่าง ๆ  การเกบ็ รวบรวม จดัท�าฐานข้อมลู

ภมิูสารสนเทศและหลักฐานงานส�ารวจ เกบ็รกัษาและซ่อมบ�ารงุเครือ่งมอืส�ารวจ ตลอดจนรบัผดิชอบด�าเนนิการงาน

เขตแดนระหว่างประเทศทีเ่กีย่วข้อง

 ภารกิจ หลัง ๑ เม.ย.๖๓ มหีน้าทีอ่�านวยการ ประสานงาน และด�าเนนิการเกีย่วกบัการส�ารวจอทุกศาสตร์ 

การรงัวดั การค�านวณและตรวจสอบหลกัฐาน เพือ่การท�าแผนทีแ่ละแผนผงัต่าง ๆ  ตลอดจนรบัผดิชอบด�าเนนิการงาน

เขตแดนระหว่างประเทศทีเ่กีย่วข้อง

 ผลการปฏิบัติงานที่ส�าคัญในรอบปี  

 ๑. งานส�ารวจแผนที่ตามแผน

๑.๑ งานส�ารวจอุทกศาสตร์ ปากน�้าแขมหนู จว.จันทบุรี ถึง เกาะจิกนอก จว.ตราด ตั้งแต่ ๑๘ พ.ย.๖๒ 

ราชการมีก�าหนด ๒๖ วัน 

๑.๒ งานส�ารวจอุทกศาสตร์ แหลมแม่พิมพ์ จว.ระยอง ถึง ปากน�้าแขมหนู จว.จันทบุรี  ตั้งแต่ ๑๘ ธ.ค.

๖๒ ราชการมีก�าหนด ๒๘ วัน

๑.๓ งานส�ารวจสิ่งอันตรายใต้น�้า ตั้งแต่แหลมแม่พิมพ์ จว.ระยอง ถึงเกาะจิก จว.ตราด ตั้งแต่ ๒๘ ม.ค.๖๓  

ราชการมีก�าหนด ๒๔ วัน 

๑.๔ งานส�ารวจอทุกศาสตร์ช่องทางเดนิเรอืปากแม่น�า้เจ้าพระยา จว.สมุทรปราการ ถงึ แหลมฉบัง จว.ชลบุรี 

ตั้งแต่ ๒๖ ก.พ.๖๓ ราชการมีก�าหนด ๒๙ วัน ในการนี้ พล.ร.ต.จักรกฤช  มะลิขาว รอง จก.อศ.  (ยศและต�าแหน่งใน

ขณะนั้น) พร้อมคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมเพื่อบ�ารุงขวัญก�าลังใจ รวมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรคข้อขัดข้องต่าง ๆ 

๑.๕ การส�ารวจอทุกศาสตร์พืน้ท่ีทดลองเรอืด�าน�า้เขตน�า้ลกึฝ่ังอ่าวไทย ระยะที ่๑ โดย ร.ล.พฤหสับด ีตัง้แต่ 

๑ เม.ย.๖๓ ราชการมีก�าหนด ๗๖ วัน 

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

๔-๔๓



 ๑.๖ หลักสูตรมาตรฐานนักส�ารวจอุทกศาสตร์ชั้นสัญญาบัตร ตั้งแต่ ๒๒ มิ.ย.๖๓ ระยะเวลา ๔๙ วัน

  

 ๒. งานสนับสนุนการส�ารวจที่ส�าคัญ

๒.๑ งานถวายความปลอดภัยในภารกิจเก็บกู้และตรวจสอบวัตถุใต้น�้า ในการเสด็จพระราชด�าเนินเลียบ

พระนคร โดยขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

๒.๒ งานสนับสนุนส�ารวจตรวจสอบความลึกของอ่าง อจปร.อร. จว.สมุทรปราการ ตั้งแต่ ๒๙ ต.ค.๖๒ 

ราชการมีก�าหนด ๒ วัน

๒.๓ งานสนับสนุนการรังวัดค่าพิกัดขอบเขตที่ดินในพื้นที่ ฐท.สส. จว.ชลบุรี เพื่อจัดวางทุ่นเครื่องหมาย

ทางเรือที่จะน�าไปส่งซ่อมบ�ารุงและภายหลังการซ่อมบ�ารุง ณ กรง.ฐท.สส. ตั้งแต่ ๒๗ ก.พ.๖๓ ราชการมีก�าหนด ๒ วัน

๒.๔ งานสนับสนุนการรังวัดเพื่อเร่งรัดจัดท�าแผนที่ภูมิประเทศบริเวณสันเขาแดง อ.สิงหนคร จว.สงขลา 

ตั้งแต่ ๙ มี.ค.๖๓ ราชการมีก�าหนด ๖ วัน

๒.๕ งานสนับสนุนการส�ารวจอุทกศาสตร์เพ่ือตรวจสอบความลึกของร่องน�้าทางเข้าท่าเรือจุกเสม็ด 

จว.ชลบุรี โดยเรือยนต์ส�ารวจขนาดเล็กโลมา ตั้งแต่ ๒๕ มี.ค.๖๓ ราชการมีก�าหนด ๗ วัน

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

๔-๔๔



๒.๖ งานสนบัสนนุการส�ารวจพืน้ทีพ่ร้อมค่าพกัิดหมดุหลกัเขตพืน้ทีอ่่าวทุง่โปรง อ.สตัหบี จว.ชลบรีุ ร่วมกับ 

จนท.กคม.ศสด.อศ. ตั้งแต่ ๑ มิ.ย.๖๓ ราชการมีก�าหนด ๗ วัน

๒.๗ งานสนบัสนนุการส�ารวจและจัดท�าแผนท่ีระดับ บริเวณหน้าสโมสรสัญญาบตัร กร. อ.สัตหบี จว.ชลบรุี 

ตั้งแต่ ๑๓ ก.ค.๖๓ ราชการมีก�าหนด ๒ วัน

๒.๘ งานสนับสนุนการส�ารวจ ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของการถ่ายค่าระดับด้วยการส�ารวจ โดยใช้

ระบบการหาต�าบลทีด้่วยดาวเทยีม GNSS ในพ้ืนที ่จว.ชลบรุ ีและ จว.ระยอง ตัง้แต่ ๑๗ ส.ค.๖๓ ราชการมกี�าหนด ๓ วนั 

๒.๙ งานสนบัสนนุการฝึกภาคสนามของหลกัสตูรมาตรฐานนกัส�ารวจชัน้สญัญาบตัร ณ สถานอุีทกศาสตร์

หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่ ๒๓ ส.ค.๖๓ ราชการมีก�าหนด ๑๕ วัน

 ๓. งานข้อมูลส�ารวจและงานเขตแดน  
๓.๑ สนบัสนนุข้อมลูทีด่นิการจดัต้ัง นป.สอ.รฝ. ตามนโยบาย ผบ.ทร. ส่งให้คณะกรรมการทีดิ่น ทร. และ อศ. 

         - นป.สอ.รฝ. ๖๓๑ เกาะเมียง
         - นป.สอ.รฝ. เขาแดง
          - นป.สอ.รฝ. เขาหน้ายักษ์ 
         - ย้ายที่ตั้ง นป.๔๕๒ เกาะปูยู ไป เกาะยาว

๓.๒ กรท.อศ. มหีนงัสอืถึงกระทรวงการต่างประเทศ เพ่ือแจ้งผลการตรวจสอบพกิดัและเส้นทางการเดนิเรอื
ของเรือประมงแสนเจริญชัย ท่ีถูกทางการประเทศเมียนมา จับกุม ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ ม.ค.๖๓ บริเวณน่านน�้า
ระหว่างเกาะซาเดทจี (เกาะย่านเชือก ) กับเกาะพยาม จว.ระนอง 

๓.๓ กรท.อศ.มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา ให้แก่กระทรวงการต่างประเทศ ในการตรวจสอบค่าพิกัด
พื้นที่ระบบนิเวศน์ป่าชายเลน จว.ระนอง ว่ามีพื้นที่ส่วนใดอยู่นอกเหนือราชอาณาจักรไทย หรือคาบเกี่ยวกับเขตแดน
ระหว่างประเทศหรือไม่ เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลน�าเสนอพื้นที่ดังกล่าวเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ 

๓.๔ น.ท.รชต โอศิริ หน.เขตแดนทางทะเลระหว่างประเทศ กรท.อศ. เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและรับฟัง
ความคดิเหน็การจดัท�าร่างแผนทีเ่ขตการปกครองของจงัหวดัทางทะเล จว.ชมุพร ตัง้แต่ ๗ ต.ค.๖๒ ราชการมกี�าหนด ๒ วนั

๓.๕ น.ท.รชต โอศิริ หน.เขตแดนทางทะเลระหว่างประเทศ กรท.อศ. เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ Islands in 
Maritime Boundary เกี่ยวกับการเจรจาแบ่งเขตทางทะเลและการแก้ไขปัญหาทางทะเล ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
ตั้งแต่ ๑๙ พ.ย.๖๒ ราชการมีก�าหนด ๔ วัน 

๓.๖ น.ท.รชต โอศิริ หน.เขตแดนทางทะเลระหว่างประเทศ กรท.อศ. เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือและ
ประสานท่าทีในกรณีสาธารณรัฐประชาชนจีน (สปจ.) ขอส่งเรือเข้ามาในเขตเศรษฐกิจจ�าเพาะ เพื่อเข้ามาส�ารวจ
วิทยาศาสตร์ทางทะเล ณ กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ ๑๕ พ.ย.๖๒ ราชการมีก�าหนด ๑ วัน

๓.๗ น.ท.รชต โอศิริ หน.เขตแดนทางทะเลระหว่างประเทศ กรท.อศ. เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ
หวัข้อ “การระงบัข้อพพิาทภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศเกีย่วกบัเขตแดนทางบกและทางทะเล” ณ กระทรวงการ
ต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ ๒๖ พ.ย.๖๒ ราชการมีก�าหนด ๑ วัน

๓.๘ ผอ.กรท.อศ. รอง ผอ.กวก.อศ. และ น.ท.รชต  โอศิร ิหน.เขตแดนทางทะเลระหว่างประเทศ กรท.อศ.
เข้าร่วมประชุมกลุ่มเล็กเกี่ยวกับเขตทางทะเลกับประเทศเพื่อนบ้าน ณ กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร
ตั้งแต่ ๑๑ ธ.ค.๖๒ ราชการมีก�าหนด ๑ วัน

๓.๙ กรท.อศ. ให้การสนบัสนนุข้อมลูผลการตรวจสอบระยะห่างของพืน้ทีด่นิโครงการกบัแนวชายฝ่ังทะเล 
ของบริษัทหัวหินอัลฟ่า 71 จ�ากัด โดยอ้างอิงจากแนวน�้าขึ้นสูงสุดของแผนที่ส�ารวจปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๓.๑๐ น.ต.จักรเพชร สิริชุมแสง ประจ�าแผนกส�ารวจ กรท.อศ. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ 
Assessment for Hydrographic Surveys and charting Management for The Safety Navigation 

ณ ราชอาณาจักรบรูไน ดารุสซาลาม ตั้งแต่ ๘ ธ.ค.๖๒ ราชการมีก�าหนด ๗ วัน

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

๔-๔๕



๓.๑๑ ผอ.กรท.อศ. เข้าร่วมประชุมพร้อมกับ พล.ร.ท.ไชยวุฒิ  นาวิกาญจนะ จก.อศ. ในคณะกรรมการ
เขตแดนร่วมไทย-เมียนมา (JBC) ฝ่ายไทย ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ ณ กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร 
ตั้งแต่ ๒๘ ม.ค.๖๓ ราชการมีก�าหนด ๑ วัน 

๓.๑๒ สนับสนุนแผนที่แสดงบริเวณขอบเขตพ้ืนท่ีท่ีขอใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าสงวนแห่งชาติ บริเวณ
เขาโกรกตะแบก และเขาเนินกระปรอก ให้ สอ.รฝ. และ กบ.ทร.

๓.๑๓ สนับสนุนข้อมูลความลึกน�้า และแผนที่ส�ารวจ บริเวณท่าเทียบเรือ สพ.ทร.บางนา และพื้นที่
ใกล้เคียง ให้แก่ กมศ.อศ. เพื่อใช้ในการร่วมส�ารวจก่อสร้างท่าเรือ ขส.ทร.บางนาแห่งใหม่

๓.๑๔ น.ท.กิตติศักดิ์  นิลรัตน์ หน.ส�ารวจ กรท.อศ. เข้าร่วมประชุมและจัดท�าเทคนิคการประเมินผลและ
ทบทวนโครงการ (PERT) และเทคนิคหาเส้นวิกฤตในการย้ายที่ตั้ง นป.สอ.รฝ.๔๕๒ จากเกาะปูยูไปเกาะยาว จว.สตูล 
ณ อาคาร บก.ทร. กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ ๒๓ มี.ค.๖๓ ราชการมีก�าหนด ๑ วัน

๓.๑๕ สนับสนุนข้อมูลแผนที่ที่ตั้งของที่ดิน เส้นทางคมนาคม และบริเวณใกล้เคียงของสถานีเรือปัตตานี  
จว.ปัตตานี ให้ ทรภ.๒ 

๓.๑๖ ผอ.กรท.ศภอ.อศ. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ กจพข. เพื่อร่วมพิจารณาแก้ไขปัญหาการบุกรุก
ที่ดินในที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชบ.๔๖๕ และ ชบ.๔๗๗ ณ โรงแรมเซ็นทารา ซันไรซ่า เรสซิเดนซ์ 
แอนด์ สวีท ศรีราชา จว.ชลบุรี ตั้งแต่ ๑๙ มิ.ย.๖๓ ราชการมีก�าหนด ๑ วัน

๓.๑๗ ผอ.กรท.ศภอ.อศ. เข้าร่วมประชุมคณะท�างานทบทวนความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งประเทศไทย
กบัรฐับาลแห่งประเทศมาเลเซยี ว่าด้วยความร่วมมือชายแดนไทย–มาเลเซีย ณ บก.ทท. กรงุเทพมหานคร ตัง้แต่ ๑๐ ก.ค.๖๓ 
ราชการมีก�าหนด ๑ วัน

๓.๑๘ พล.ร.ต.คมสนัต์ กลิน่สคุนธ์ ผูท้รงคณุวฒุกิองทัพเรอื (ต�าแหน่งขณะน้ัน) พร้อมด้วย ผอ.กรท.ศภอ.
อศ. และ หน.ข้อมูลส�ารวจและเขตแดนทางทะเลระหว่างประเทศ กรท.ศภอ.อศ. เข้าร่วมประชุมคณะท�างานการ
ก�าหนดและปรับปรุงพื้นที่เขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย 
กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ ๑๕ ก.ค.๖๓ ราชการมีก�าหนด ๑ วัน 

๓.๑๙ รอง ผอ.กรท.ศภอ.อศ.เข้าร่วมประชมุเพือ่หารอืเกีย่วกบัการขดุลอกร่องน�า้ในแม่น�า้โขงของฝ่ายไทย 
ณ กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ ๒๑ ส.ค.๖๓ ราชการมีก�าหนด ๑ วัน

๓.๒๐ สนับสนุนการพิจารณาร่างมาตรฐานนักส�ารวจอุทกศาสตร์ บรรณาธิการครั้งที่ ๖ เพื่อตอบรับร่าง
มาตรฐานการส�ารวจอุทกศาสตร์สากล (IHO) บรรรณาธิการครั้งที่ ๖ (Draft of IHO S–44 6th Edition) หัวข้อ 

CALL FOR THE APPROVAL OF EDITION 6.0.0 of S-44 STANDARDS FOR HYDROGRAPHIC SURVEYS 

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

๔-๔๖



กองสมุทรศาสตร์ (Oceanographic Division)
 ภารกิจ มีหน้าที่ส�ารวจ วิเคราะห์ วิจัย และด�าเนินการเกี่ยวกับงานสมุทรศาสตร์สาขาต่าง ๆ ได้แก่ 

สมทุรศาสตร์กายภาพ สมทุรศาสตร์ชวีะ สมทุรศาสตร์เคม ีธรณวีทิยาทางทะเล และงานวศิวกรรมชายฝ่ัง รวมท้ัง

การค�านวณระดบัน�า้ขึน้–ลง และจัดท�ามาตราน�า้ในน่านน�า้ไทยเพือ่การทหาร และการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ

 ผลการปฏิบัติงานที่ส�าคัญในรอบปี

 ๑. งานสมุทรศาสตร์

๑.๑ ส�ารวจสมุทรศาสตร์บริเวณอ่าวไทยโดยพาหนะ ร.ล.ศุกร์ จ�านวน ๒ ครั้ง ในช่วง ม.ค. – ก.พ.๖๓ 

และ ช่วง ส.ค. – ก.ย.๖๓

๑.๒ ตรวจวัดและวิเคราะห์เสียงใต้น�้า (Ambient Sea Noise) บริเวณ จว.ชลบุรี จ�านวน ๑๒ ครั้ง 

และบริเวณ จว.สมุทรปราการ จ�านวน ๑๒ ครั้ง

 

๑.๓ ด�าเนินการตามแผนงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.–ทร.)

  ๑.๓.๑ ร่วมส�ารวจสมุทรศาสตร์ บริเวณพื้นที่เกาะแสมสารและบริเวณใกล้เคียง อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี 

จ�านวน ๒ ครั้ง ครั้งละ ๓ วัน ดังนี้

   ๑.๓.๑.๑ ครั้งที่ ๑ รวม ๒๗ สถานี ระหว่าง ๑ – ๓ พ.ย.๖๒

   ๑.๓.๑.๒ ครั้งที่ ๒ รวม ๒๗ สถานี ระหว่าง ๑๐– ๑๒ ม.ค.๖๓

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

๔-๔๗



  ๑.๓.๒ ส�ารวจทรพัยากรกายภาพ และชวีภาพ เพือ่สนบัสนนุโครงการเพาะเลีย้งสาหร่าย ช่อพรกิไทย

และสาหร่ายทะเลอื่น ๆ บริเวณตอนใต้ของเกาะแรด ในพื้นที่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี จ�านวน ๓ ครั้ง ครั้งละ ๕ วัน ดังนี้

   ๑.๓.๒.๑ ครั้งที่ ๑ ระหว่าง ๒๓ – ๒๗ ธ.ค.๖๒

   ๑.๓.๒.๒ ครั้งที่ ๒ ระหว่าง ๑๒ – ๑๖ พ.ค.๖๓

   ๑.๓.๒.๓ ครั้งที่ ๓ ระหว่าง ๑๓ – ๑๗ ก.ค.๖๓

  ๑.๓.๓ ส�ารวจทรพัยากรกายภาพ และชวีภาพ เพือ่สนบัสนุนโครงการเพิม่พืน้ทีป่ลกูหญ้าทะเล บรเิวณ

เกาะแสมสาร อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี จ�านวน ๔ ครั้ง ครั้งละ ๘ วัน ดังนี้

   ๑.๓.๓.๑ ครั้งที่ ๑ ระหว่าง ๑๒ – ๑๙ ธ.ค.๖๒

       ๑.๓.๓.๒ ครั้งที่ ๒ ระหว่าง ๑๓ – ๒๐ ม.ค.๖๓

   ๑.๓.๓.๓ ครั้งที่ ๓ ระหว่าง ๓ – ๑๐ เม.ย.๖๓

   ๑.๓.๓.๔ ครั้งที่ ๔ ระหว่าง ๒๒ – ๒๙ มิ.ย.๖๓

 

  ๑.๓.๔ ส�ารวจทรัพยากรกายภาพ และชีวภาพ เพื่อเป็นอุทยานที่เกาะปลาหมึก อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี 

จ�านวน ๓ ครั้ง ครั้งละ ๔ วัน ดังนี้

   ๑.๓.๔.๑ ครั้งที่ ๑ ระหว่าง ๒๑ – ๒๔ ม.ค.๖๓

   ๑.๓.๔.๒ ครั้งที่ ๒ ระหว่าง ๒๕ – ๒๘ พ.ค.๖๓

   ๑.๓.๔.๓ ครั้งที่ ๓ ระหว่าง ๑– ๔ ก.ย.๖๓

  ๑.๓.๕ ร่วมประชุมคณะท�างาน อพ.สธ. – ทร. เมื่อ ๒๘ ต.ค.๖๒ ณ ห้องประชุม บก.นสร. อ.สัตหีบ 

จว.ชลบุรี

  ๑.๓.๖ ร่วมประชุมคณะท�างาน อพ.สธ. – ทร. ระหว่าง ๑ - ๒ พ.ย.๖๒ ณ ห้องประชุม บก.นสร. 

อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

  ๑.๓.๗ ร่วมประชมุกบัคณะอนรัุกษ์พันธกุรรมพืช เมือ่ ๑๑ ม.ค.๖๓ ณ ห้องประชมุ บก.นสร. อ.สตัหบี 

จว.ชลบุรี

  ๑.๓.๘ ประชุมคณะท�างาน อพ.สธ. – ทร. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อ ๑ มิ.ย.๖๓ ณ ห้องประชุม บก.นสร. 

อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี 

  ๑.๓.๙ ร่วมตรวจความก้าวหน้าในการด�าเนินงานโครงการ อพ.สธ. – ทร. เมื่อ ๕ มิ.ย.๖๓ 

ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย และเกาะแสมสาร ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

๔-๔๘



๑.๔ ร่วมประชุมด้านสมุทรศาสตร์และปฏิบัติการทางเรือ
  ๑.๔.๑ ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการจัดหาเรือด�าน�้า คร้ังที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อ ๑๑ ธ.ค.๖๒ 
ณ ห้องประชุม สลก.ทร. ๑ ชั้น ๕ บก.ทร. (วังนันทอุทยาน) เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
  ๑.๔.๒ ประชุมชี้แจงข้อมูลอุทกศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการจัดงานไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ ซีซั่น ๒ 
ครั้งที่ ๒ เมื่อ ๑๒ พ.ค.๖๓ ณ ห้องประชุม ขว.ทร. (วังนันทอุทยาน) เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
  ๑.๔.๓ ประชุมพิจารณาก�าหนดต�าบลที่จอดเรืออเนกประสงค์ยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่สนับสนุน
การปฏิบัติการเรือด�าน�้า ครั้งที่ ๒ เมื่อ ๕ มิ.ย.๖๓ ณ ห้องประชุม ยก.ทร. ชั้น ๓ บก.ทร. พื้นที่วังนันทอุทยาน 
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
  ๑.๔.๔ ประชุมคณะท�างานโครงการความร่วมมือทางวิชาการไทย-จีน ด้านทะเล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 
เมื่อ ๑๕ ก.ย.๖๓ ณ ห้องประชุมบีบี ๒๐๔ โรงแรมเซ็นทราบายเว็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ 
เขตหลักสี ่กรุงเทพฯ

๑.๕ ร่วมประชุมการฝึกซ้อมขบวนเรือในการเสด็จพระราชด�าเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตรา
ทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
  ๑.๕.๑ ประชุมหาแนวทางการลดความเร็วกระแสน�้าในช่วงเสด็จพระราชด�าเนินเลียบพระนคร
โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช ๒๕๖๒ เมื่อ ๗ ต.ค.๖๒ ณ อาคาร
จุฑามาศ ส�านักงานทรัพยากรน�้าแห่งชาติ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
  ๑.๕.๒ ประชุมเกี่ยวกับการฝึกซ้อมขบวนเรือในการเสด็จพระราชด�าเนินเลียบพระนคร โดยขบวน
พยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช ๒๕๖๒ เมื่อ ๒๑ ต.ค.๖๒ ณ ส�านักงานปลัด
ส�านักนายกรัฐมนตรี ท�าเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ
  ๑.๕.๓ ประชมุนายเรอืนายท้ายเรอืพระราชพธิเีมือ่ ๑๑ พ.ย.๖๒ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๔๐๐ ณ ห้องประชุม
ชั้น ๒ อาคารนันทอุทยานสโมสร ฐท.กท. เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
  ๑.๕.๔ ประชุมหัวหน้าชุดควบคุมและรองหัวหน้าชุดควบคุมขบวนเรือคณะอนุกรรมการต่าง ๆ 
นายเรือและนายท้ายเรือพระราชพิธี ทั้ง ๕๒ ล�า เมื่อ ๖ ธ.ค.๖๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารนันทอุทยานสโมสร 
ฐท.กท. เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
 ๒. งานระดับน�้า

๒.๑ ซ่อมบ�ารุงสถานีวัดระดับน�้าบริเวณฝั่งตะวันตกของประเทศไทย ระหว่าง ๑๙ พ.ย. – ๑๐ ธ.ค.๖๒ 
บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ระหว่าง ๑๗ – ๒๘ ธ.ค.๖๒ บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันตก ระหว่าง ๒ – ๒๖ มิ.ย.๖๓
ที่ บก.ทร. อศ.บางนา และที่ป้อมพระจุลจอมเกล้า ระหว่าง ๒๐ – ๒๙ ก.ย.๖๓

๒.๒ ติดตั้งสถานีวัดระดับน�้า ซ่อมบ�ารุง และตรวจวัดข้อมูลระดับน�้า ในการเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลง
ระดับน�า้ บรเิวณฝ่ังตะวนัตกของประเทศไทย จ�านวน ๒ ครัง้ ระหว่าง ๑๖ – ๒๕ ก.ค.๖๓ และระหว่าง ๑๐ ส.ค. – ๕ ก.ย.๖๓

๒.๓ ตรวจสอบและซ่อมบ�ารุงสถานีวัดระดับน�้าเพื่อการเตือนภัยพิบัติสึนามิคลื่นพายุซัดฝั่งและภัยพิบัติ
อื่น ๆ กรณีฉุกเฉิน จ�านวน ๕ ครั้ง
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๒.๔ จัดท�ามาตราน�้าประจ�าปี ๒๕๖๔

 

๒.๕ เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ระดับน�้าและกระแสน�้าขึ้น – ลง 

๒.๖ ร่วมการประชุมงานบริหารจัดการน�้าและภัยพิบัติ

   ๒.๖.๑ ประชุมเตรียมการรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นท่ีภาคใต้ปี ๒๕๖๒ เม่ือ ๑๐ – ๑๒ ต.ค.๖๒ 

ณ ห้องประชุมส�านักงานชลประทานที่ ๑๔ ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์

    ๒.๖.๒ ประชุมรับฟังความคิดเห็นการด�าเนินงานโครงการศึกษาแนวทางปฏิบัติงานการจัดท�าแผน

ป้องกันและแก้ไขภาวะน�้าแล้งน�้าท่วมและการด�าเนินงานของศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจ เมื่อ ๑๒ พ.ย.๖๒  

ณ ห้องปิ่นเกล้า ๑ และห้องปิ่นเกล้า ๒ ชั้น ๙ โรงแรมรอยัลซิตี้ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

   ๒.๖.๓ ประชุมคณะอนุกรรมการอ�านวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า คร้ังที่ ๒/๒๕๖๒ 

เมื่อ ๑๔ พ.ย.๖๒ ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ ตึกบัญชาการ ๑ ท�าเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ

   ๒.๖.๔ ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 

เมื่อ ๑๕ พ.ย.๖๒ ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (๑๓๔ – ๑๓๕) เขตพระนคร กรุงเทพฯ

   ๒.๖.๕ ประชุมคณะท�างานด้านประเมินสถานการณ์ครั้งที่  ๗/๒๕๖๓ เมื่อ ๒๖ พ.ค.๖๓ 

ณ ห้องประชุมกองอ�านวยการน�า้แห่งชาตช้ัิน ๔ ส�านกังานทรพัยากรน�า้แห่งชาต ิอาคารจุฑามาศ เขตหลกัสี ่กรงุเทพฯ

   ๒.๖.๖ ประชมุคณะอนกุรรมการวางแผนและตดิตามการป้องกนัและแก้ไขปัญหาภยัพิบตัด้ิานการเกษตร 

ครั้งที ่๑/๒๕๖๓ เมื่อ ๒๗ พ.ค.๖๓ ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

   ๒.๖.๗ ประชุมคณะท�างานด้านประเมินสถานการณ์ครั้งที่  ๘/๒๕๖๓ เมื่อ ๓๐ มิ.ย.๖๓  

ณ ห้องประชุมกองอ�านวยการน�้าแห่งชาติ ส�านักงานทรัพยากรน�้าแห่งชาติ อาคารจุฑามาศ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
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  ๒.๖.๘ ประชุมคณะท�างานด้านอ�านวยการ คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๓ เมื่อ ๖ ส.ค.๖๓ เวลา ๑๐๐๐ 
ณ ห้องประชุมกองอ�านวยการน�้าแห่งชาติ ชั้น ๔ ส�านักงานทรัพยากรน�้าแห่งชาติ อาคารจุฑามาศ เขตหลักสี่ 
กรุงเทพฯ 
   ๒.๖.๙ ประชุมคณะท�างานเฉพาะกิจจัดท�าแผนปฏิบัติการจัดการสาธารณภัยทางทะเล 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓ เมื่อ ๘ ก.ย.๖๓ ณ ห้องประชุม ๑ ปภ. อาคาร ๓ ชั้น ๕ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เขตดุสิต กรุงเทพฯ
  ๒.๖.๑๐ ประชุมคณะท�างานด้านประเมินสถานการณ์ คร้ังท่ี ๙/๒๕๖๓ เมื่อ ๑๕ ก.ย.๖๓ 
ณ ห้องประชุมกองอ�านวยการน�า้แห่งชาต ิช้ัน ๔ ส�านกังานทรพัยากรน�า้แห่งชาต ิอาคารจฑุามาศ เขตหลกัสี ่กรงุเทพฯ
  ๒.๖.๑๑ ประชุมติดตามแนวโน้มสถานการณ์น�้าและการบริหารจัดการน�้าปี ๒๕๖๓/๖๔ เม่ือ 
๑๖ ก.ย.๖๓ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน�้าอัจฉริยะ (SWOC) ชั้น ๓ อาคาร ๙๙ ปี หม่อมหลวงชูชาติก�าภู 
กรมชลประทาน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
  ๒.๖.๑๒ ประชุมคณะท�างานด้านอ�านวยการคร้ังท่ี ๓/๒๕๖๓ เมื่อ ๑๘ ก.ย.๖๓ เวลา๑๓๓๐ 
ณ ห้องประชุมกองอ�านวยการน�า้แห่งชาตช้ัิน ๔ ส�านกังานทรพัยากรน�า้แห่งชาต ิอาคารจฑุามาศ เขตหลกัสี ่กรุงเทพฯ
  ๒.๖.๑๓ ประชุมคณะท�างานปรับปรุงทบทวนและจัดท�าร่างแผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัย
จากแผ่นดนิไหวและอาคารถล่มและแผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภยัจากคลืน่สนึาม ิครัง้ที ่๑/๒๕๖๓ เม่ือ ๒๒ ก.ย.๖๓ 
ณ ห้องประชุม ๑ ปภ. อาคาร ๓ ชั้น ๕ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ
 ๓. งานวิศวกรรมชายฝั่ง

๓.๑ ติดตามการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง
  ๓.๑.๑ ประภาคาร เกาะมัตโพน จว.ชุมพร ระหว่าง ๒๓ – ๒๙ มี.ค.๖๓
    ๓.๑.๒ บริเวณ ฐท.สส. บรเิวณอ่าวดงตาล และ เกาะพระ อ.สตัหบี จว.ชลบรีุ ระหว่าง ๑๘ พ.ค.– ๑ ม.ิย.๖๓

  ๓.๑.๓ หาดบ้านทอน จว.นราธิวาส ระหว่าง ๗ – ๑๘ ก.ย.๖๓ 
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  ๓.๑.๔ บริเวณวังไกลกังวล และหาดทรายใหญ่ จว.ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่าง ๑๘ – ๒๗ ก.ค.๖๓

 

๓.๒ สนับสนุนงานร่องน�้าและท่าเรือ

   ๓.๒.๑ ศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายท่าหมายเลข ๑ ทจม.กทส.ฐท.สส. เพื่อให้สามารถรองรับ

เรือขนาด ๑๐๐,๐๐๐ ถึง ๑๕๐,๐๐๐ เดทเวทตัน

   ๓.๒.๒ ก�าหนดต�าบลทีจ่อดเรือ ร.ล.พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และ ร.ล.พระพุทธเลิศหล้านภาลัย บริเวณ

เกาะหมู อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

  ๓.๒.๓ ออกแบบร่องน�้า เขื่อนกันคลื่น ส�าหรับโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหาดน�้าหนาว เป็นท่าเรือ

น�้าลึกและอู่ซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่ 

   ๓.๒.๔ ออกแบบร่องน�้า พื้นที่จมอู่ลอย โครงการจัดหาอู่ลอยฝั่งทะเลอันดามัน พื้นที่ ฐท.พง.ทรภ.๓

   ๓.๒.๕ ออกแบบร่องน�้า พื้นที่กลับล�า โครงการสร้างท่าเทียบเรือ catwalk ทรภ.๓ จว.ภูเก็ต 

   ๓.๒.๖ ศึกษาการไหลของกระแสน�้าจากตลาดสัตหีบ–ท่าเรือจุกเสม็ด ในช่วงฤดูมรสุมตะวันออก

เฉียงเหนือ ระหว่าง ๑๓– ๑๗ ธ.ค.๖๒

  ๓.๒.๗ สนับสนุนข ้อมูลการค�านวณปริมาณดินขุดลอกพ้ืนท่ีจอดเรือท ่าเทียบเรือหน ้า 

กลน.กร.ให้ ชย.ทร.

  ๓.๒.๘ ตรวจสอบการกัดเซาะชายฝั่งโคกยามูให้กับ กรม ทพ.นย. จว.นราธิวาส เพื่อใช้เป็นข้อมูล

ประกอบการพิจารณาการซื้อที่ดินแปลงติดทะเล จ�านวน ๖๐ ไร่
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๓.๓ ร่วมประชุมงานบริหารจัดการชายฝั่ง

  ๓.๓.๑ คณะอนุกรรมการบูรณาการด้านการจัดการการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 

เพือ่พจิารณาแนวทางการขับเคลือ่นการด�าเนนิงานด้านการจดัการการกดัเซาะชายฝ่ัง ภายใต้คณะอนกุรรมการบรูณา

การด้านการจัดการการกัดเซาะชายฝั่งทะเล เมื่อ ๒๙ ก.ค.๖๓ ณ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรุงเทพฯ

   ๓.๓.๒ คณะอนกุรรมการเพือ่แก้ปัญหาไขปัญหาในพืน้ทีพ่ระราชนเิวศน์มฤคทายวนั ฯ เพือ่พจิารณา

ร่างค�าสั่งแต่งตั้งคณะท�างานที่ปรึกษาโครงการศึกษาเพื่อจัดท�าแนวทางการฟื้นฟูระบบนิเวศชายหาดในพื้นที่

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ฯ เมื่อ ๒๒ ก.ย.๖๓ จว.เพชรบุรี

   ๓.๓.๓ คณะอนุกรรมการเรื่องทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เพือ่ทบทวนงานก่อนสร้างเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิทะเลชายฝ่ังอ่าวตงตาล เมือ่ ๓ ต.ค.๖๓ 

ณ ห้องประชุม ๕๒๑ อาคาร ๕ ชั้น ๒ ส�านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 

กรุงเทพฯ

 ๔. งานข้อมูลสมุทรศาสตร์ 

ให้การสนบัสนนุข้อมลูให้หน่วยงานราชการ จ�านวน ๘ เร่ือง สนับสนนุข้อมลูให้สถานศึกษา จ�านวน ๗ เร่ือง 

และสนับสนุนข้อมูลให้เอกชน จ�านวน ๕ เรื่องรวมทั้งสนับสนุนข้อมูลระดับน�้าให้หน่วยงานต่างประเทศได้แก่ 

Permanent Service for Mean Sea Level (PSMSL) และ University of Hawaii (UH) เป็นต้น

 ๕. งานฝึกศึกษา อบรม สัมนา

 ๕.๑ สมัมนาเชงิปฏบิตักิารหลกัสตูร“การใช้งานโครงข่ายสถานฐีานอ้างอิงรับสัญญาณจากระบบดาวเทยีม

น�าทางสากลแบบต่อเนื่อง (CORS) เพื่อการบริหารจัดการน�้าและภัยพิบัติ รวมถึงประยุกต์ใช้งานด้านต่าง ๆ รุ่นที่ ๑ 

เมื่อ ๒ – ๓ ธ.ค.๖๒ ณ ห้อง Cattleye2 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ

๕.๒ อบรมการใช้แบบจ�าลองการไหลเวียนของกระแสน�้าเพื่องานด้านภัยพิบัติทางทะเลในประเทศไทย 

ระหว่าง ๑๔– ๑๕ มี.ค.๖๓ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ
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  กองอุตุนิยมวิทยา (Meteorological Division)
 ภารกิจ มหีน้าทีบ่รกิารข่าวอากาศให้แก่ส่วนราชการในกองทัพเรือ และส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง บริษทัการ

บนิและเรอืต่าง ๆ  ทีข่อรบัการสนับสนนุเพ่ือช่วยในการเดนิเรอืและเดนิอากาศ ตลอดจนการควบคมุตรวจตรากจิการ

ในสายวทิยาการอุตนุยิมวทิยา  รวมท้ังการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีอตุนุยิมวิทยา

 ผลการปฏิบัติงานที่ส�าคัญในรอบปี

๑. งานตรวจอากาศและสถิติ

๑.๑ ตรวจอากาศผิวพื้น จ�านวน ๒,๙๒๐ ครั้ง ตรวจอากาศชั้นบน จ�านวน ๗๓๐ ครั้ง ติดตามและ

รายงานสภาพอากาศตามพื้นที่ต่าง ๆ ด้วยเรดาร์ตรวจฝน จ�านวน ๕๒,๕๖๐ ครั้ง

๑.๒ จัดเจ้าหน้าท่ีเก็บรวบรวมข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศเกาะแสมสารตามโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริฯ จ�านวน ๕๒ ครั้ง

๑.๓ จัดเจ้าหน้าที่ตรวจอากาศพร้อมอุปกรณ์ไปปฏิบัติราชการทะเล พื้นที่อ่าวไทย ร่วมกับ ร.ล.จันทร 

ร.ล.พฤหัสบดี  และ ร.ล.ศุกร์ 

๑.๔ จัดเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์สนับสนุนการตรวจอากาศขีปนวิถี ส�าหรับการฝึกยิงอาวุธให้กับ

หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง 

๑.๕ จัดเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์ตรวจอากาศชั้นบน เพื่อสนับสนุนการโดดร่มให้กับหลักสูตรส่งทาง

อากาศ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ จ�านวน ๘ ครั้ง

๑.๖ จัดท�าข้อมูลสถิติทางอุตุนิยมวิทยา พื้นที่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี ให้กับคณะกรรมการจัดการแข่งขัน

ไตรกีฬา ทร. คณะกรรมการบริหารจัดการน�้าภาคตะวันออก รวมถึงบริษัท ห้างร้านต่าง ๆ ที่ขอรับการสนับสนุน

๒. งานพยากรณ์อากาศ แจ้งเตือนภัย และสื่อสารข่าวอากาศ

๒.๑ งานจัดท�าและวิเคราะห์แผนที่อากาศ

๒.๑.๑ บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์แผนที่อากาศผิวพื้น แผ่นหลัก จ�านวน ๑,๔๖๐ แผ่น

๒.๑.๒ บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์แผนที่อากาศผิวพื้น แผ่นย่อย จ�านวน ๒,๙๒๐ แผ่น

๒.๑.๓ บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์แผนที่ลมชั้นบนที่ระดับต่าง ๆ จ�านวน  ๑,๔๖๐ แผ่น

๒.๑.๔ บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ลมชั้นบน ระดับ ๒,๐๐๐ ฟุต แผ่นขยายจ�านวน ๓๖๕ แผ่น

๒.๑.๕ บนัทกึข้อมลูและวเิคราะห์แผนท่ีความกดอากาศผวิพ้ืนเปลีย่นแปลงภายในรอบ ๒๔ ช่ัวโมง 

จ�านวน ๓๖๕ แผ่น

๒.๑.๖ บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์แผนที่อุณหภูมิผิวพื้นเปลี่ยนแปลงภายในรอบ ๒๔ ช่ัวโมง 

จ�านวน ๓๖๕ แผ่น
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  ๒.๑.๗ บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์แผนที่อุณหภูมิจุดน�้าค้างเปลี่ยนแปลงภายในรอบ ๒๔ ชั่วโมง 

จ�านวน ๓๖๕ แผ่น

  ๒.๑.๘ บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์แผนที่ผิวพื้น แผ่นประกาศ จ�านวน ๑,๔๖๐ แผ่น

  ๒.๑.๙ แจกจ่ายแผนที่แผ่นประกาศให้กับหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน จ�านวน ๖,๕๐๐ แผ่น

 ๒.๒ งานพยากรณ์อากาศ และแจ้งเตือนภัย

  ๒.๒.๑ จัดท�าค�าพยากรณ์อากาศประจ�าวัน จ�านวน ๒๑,๕๘๗ ฉบับ

  ๒.๒.๒ ออกค�าพยากรณ์ข ่าวอากาศให ้หน ่วยที่ ได ้ร ้องขอเป ็นกรณีพิ เศษเฉพาะพื้นที่ 

จ�านวน ๔,๗๒๐ ฉบบั

  ๒.๒.๓ ตอบข้อซักถามทางโทรศัพท์และโปรแกรมไลน์ จ�านวน ๒๐,๓๙๖ ครั้ง      

  ๒.๒.๔ เผยแพร่ค�าพยากรณ์อากาศผ่านเว็บไซต์ http://www.rtnmet.org มีผู ้ เข ้าชม

จ�านวน ๖๖,๓๔๓ ครั้ง

  ๒.๒.๕ ออกค�าเตือนสภาวะอากาศเลวร้าย จ�านวน ๕๕ ฉบับ

  ๒.๒.๖ จัดท�าแผนภาพพยากรณ์คลืน่ด้วยแบบจ�าลองเชงิตวัเลข Wave Watch III จ�านวน ๗๓๐ ครัง้ 

  ๒.๒.๗ จัดท�าสถิติและผลการวิเคราะห์ข้อมูลคลื่นลมให้กับหน่วยต่าง ๆ ที่ร้องขอ

 ๒.๓ งานสื่อสารข่าวอากาศ

  ๒.๓.๑ การติดต่อสื่อสารทางระบบวิทยุโทรศัพท์ (SSB) กับหมวดเรืออุทกศาสตร์ อศ. และสถานี

ประภาคาร ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ อศ. จ�านวน ๔๙๐ ครั้ง/ปี 

  ๒.๓.๒ การติดต่อสื่อสารทางระบบวิทยุโทรเลข (CW) กระจายข่าวอากาศให้กับเรือหลวงในทะเล 

ด้วยความถี่ ๖๕๐๐ กิโลเฮิร์ต เป็นประจ�าทุกวัน เวลา ๐๗๑๕ และ ๑๖๓๐ จ�านวน ๗๓๐ ครั้ง/ปี
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  ๒.๓.๓ รับข่าวราชนาวีที่มีมาถึงหน่วย และส่งข่าวให้

หน่วยต่าง ๆ ตามจ่าหน้าท่ีอยู่นอกหน่วย จ�านวน  ๗๓๘ ฉบับ/ปี

  ๒.๓.๔ ส่งข่าวพยากรณ์อากาศให้กบัหน่วยต่าง ๆ  ในกองทพัเรอื 

ส่วนราชการ และหน่วยงานเอกชนตามท่ีร้องขอ จ�านวน ๔,๗๒๕ ฉบบั/ปี

  ๒.๓.๕ รับข้อมูลข่าวสารทางอุตุนิยมวิทยา จากศูนย์

โทรคมนาคมอุตุนิยมวิทยาแห่งภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ กรมอุตุนิยมวิทยา 

ในเขตพื้นที่เอเชีย ออสเตรเลีย และภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ทางอินเตอร์เน็ต 

จ�านวน ๑๗,๕๗๙ หัวข้อ/ปี

  ๒.๓.๖ ส่งข่าวพยากรณ์อากาศให้กบัหน่วยต่าง ๆ  ในกองทพัเรอื 

ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-MAIL) จ�านวน ๑๗,๕๗๙ ฉบับ/ปี

  ๒.๓.๗ การบริการข้อมูลข่าวสารภายในหน่วย ท�าการกระจายเสียงตามสาย เพ่ือให้บริการข้อมูล

ข่าวสารให้แก่ก�าลังพลและครอบครัว ในบริเวณพื้นที่ กอต.ศภอ.อศ. และใกล้เคียง จ�านวน ๑,๐๙๕ ครั้ง/ปี

 ๓. งานเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา

๓.๑ งานซ่อมบ�ารุงเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาชนิดเชิงกล

  ๓.๑.๑ ซ่อมบ�ารุงเครื่องเทอร์โมไฮโกรกราฟ จ�านวน ๓ เครื่อง

  ๓.๑.๒ ซ่อมบ�ารุงเครื่องไซโครมิเตอร์แบบถ่ายอากาศ จ�านวน ๒ เครื่อง

  ๓.๑.๓ ซ่อมบ�ารุงตู้สตีเวนสันสกรีน จ�านวน ๕ ตู้ 

๓.๒ งานซ่อมบ�ารุงเครื่องมือเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์

  ๓.๒.๑ ซ่อมท�าจอแสดงผลข้อมูลอุตุนิยมวิทยา จ�านวน ๑ เครื่อง

  ๓.๒.๒ ซ่อมท�าเครื่องควบคุมอุณหภูมิห้องเซิร์ฟเวอร์ จ�านวน ๑ ครั้ง

  ๓.๒.๓ ตรวจสอบและท�าความสะอาดเครื่องปรับอากาศตามวงรอบ เป็นประจ�าทุกเดือน 

๓.๓ ซ่อมบ�ารุงเครื่องมือสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ ทุก ๆ ๖ เดือน จ�านวน ๑๙ สถานี ได้แก่ 

  ๓.๓.๑ สถานีตรวจอากาศ กองอุตุนิยมวิทยา ฯ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

  ๓.๓.๒ สถานีตรวจอากาศ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเกาะแสมสาร จว.ชลบุรี

  ๓.๓.๓ สถานีตรวจอากาศ เกาะหมู จว.ชลบุรี

  ๓.๓.๔ สถานีตรวจอากาศ เกาะเตาหม้อ จว.ชลบุรี

  ๓.๓.๕ สถานีตรวจอากาศ ประภาคารระยอง จว.ระยอง

  ๓.๓.๖ สถานีตรวจอากาศ เกาะกูด จว.ตราด 
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  ๓.๓.๗  สถานีตรวจอากาศ อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์

  ๓.๓.๘  สถานีตรวจอากาศ เกาะมัตโพน จว.ชุมพร

  ๓.๓.๙ สถานีตรวจอากาศ อ.หลังสวน จว.ชุมพร

  ๓.๓.๑๐ สถานีตรวจอากาศ อ.เกาะสมุย จว.สุราษฎร์ธานี

  ๓.๓.๑๑ สถานีตรวจอากาศ ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ จว.สงขลา

  ๓.๓.๑๒ สถานีตรวจอากาศ ท่าเรือน�้าลึก จว.ระนอง

  ๓.๓.๑๓ สถานีตรวจอากาศ เกาะพยาม จว.ระนอง

  ๓.๓.๑๔ สถานีตรวจอากาศ เกาะสิมิลัน จว.พังงา

  ๓.๓.๑๕ สถานีตรวจอากาศ กระโจมไฟเขาหน้ายักษ์  ฐท.พง. จว.พังงา

  ๓.๓.๑๖  สถานีตรวจอากาศ เกาะลันตา จว.กระบี่

  ๓.๓.๑๗ สถานีตรวจอากาศ เกาะตะง่าห์ จว.สตูล

  ๓.๓.๑๘ สถานีตรวจอากาศ ทัพเรือภาคที่ ๓ จว.ภูเก็ต

  ๓.๓.๑๙ สถานีตรวจอากาศ เกาะกระ จว.นครศรีธรรมราช

 ๔. งานค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล (SARMAP)

๔.๑ สนับสนุนข้อมูลค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่อ่าวไทย จ�านวน ๙๙๙ ครั้ง

๔.๒ สนับสนุนข้อมูลค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ทะเลอันดามัน จ�านวน ๙๙๙ ครั้ง
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 ๕. งานพัฒนาก�าลังพล

๕.๑ จดัส่งก�าลงัพลเข้ารบัการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าทีข่่าวอากาศ กองทพัอากาศ ประจ�าปี งป.๖๓ ระหว่าง

วันที่ ๒๕ ธ.ค.๖๒ - ๒๔ ก.พ.๖๓

๕.๒ จัดส่งก�าลังพลเข้ารับการศึกษาหลักสูตรอุตุนิยมวิทยาชั้นสูง ณ กรมอุตุนิยมวิทยา ประจ�าปี งป.๖๓ 

ระหว่างวันที่ ๗ ต.ค.๖๒ - ๒๗ มี.ค.๖๓ 

๕.๓ จัดให้มีการทบทวน และฝึกก�าลังพลในด้านทฤษฎีอุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น และการปฏิบัติงานตาม

มาตรฐานองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) ในทุกสัปดาห์แรกของแต่ละเดือน

๕.๔ จัดให้มีการบรรยายยุทธวิธี และค�าศัพท์ที่ใช้ในการปฏิบัติการทางทหาร โดยเชิญครูจาก ศฝ.นย. 

เพื่อให้ทราบข้อมูลและน�าไปปรับในการสนับสนุนข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับหน่วยผู้ใช้ข้อมูล

๕.๕ จัดส่งก�าลังพลเข้าร่วมการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ณ ศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

 ๖. งานสนับสนุนอื่น ๆ

๖.๑ จัดครูช่วยสอนวิชาอุตุนิยมวิทยา สนับสนุนโรงเรียนนายเรือ โรงเรียนอุทกศาสตร์ และบรรยาย

พิเศษให้กับ กรมทหารปืนใหญ่ พล.นย. นปก.สอ.รฝ. และหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือนาวี  

๖.๒ จัดเจ้าหน้าที่สนับสนุนการท�าป้ายและตกแต่งลูกโป่ง ส�าหรับพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาของสถาน

ศึกษา ทั้งในและนอก ทร.

๖.๓ จดัส่งก�าลงัพลเข้าร่วมงานพิธต่ีาง ๆ ในพืน้ท่ี อ.สตัหีบ ทีจ่ดัข้ึนโดยหน่วยงานทัง้ในและนอกกองทัพเรอื

 ๗. งานตรวจสอบ ซ่อมบ�ารุงสาธารณูปโภคภายในพื้นที่ กอต.ศภอ.อศ. 

จัดให้มีการตรวจสอบและซ่อมบ�ารุงระบบไฟฟ้า ประปา และระบบกระจายเสียงเป็นประจ�าทุกเดือน
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สถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ (Chiang Mai Seismic Research Station)
 ภารกจิ เฝ้าตรวจคลืน่ความสัน่สะเทือนใต้พ้ืนพิภพ เพ่ือหาต�าบลที ่ขนาดและความรุนแรงของแผ่นดนิไหว 

รายงานการเกดิแผ่นดนิไหวทีม่จีดุศนูย์กลางอยูใ่นประเทศและประเทศใกล้เคยีงท่ีส่งผลกระทบต่อประเทศไทยให้

กรมอุทกศาสตร์ทราบ เฝ้าตรวจจับการเกิดแผ่นดินไหวบริเวณมหาสมุทรอินเดีย ทะเลอันดามัน เกาะสุมาตรา 

หมูเ่กาะนิโคบาร์ ซึง่อาจจะก่อให้เกดิคลืน่สนึามเิพือ่สนบัสนนุข้อมลูส�าหรบัการแจ้งเตอืนภยัสึนามขิองกองทพัเรอื 

จดัเกบ็ข้อมลูแผ่นดนิไหวไว้เพ่ือการศกึษาและใช้ในการสนบัสนนุหน่วยงานท่ีสนใจ รวมทัง้สนบัสนนุข้อมลูให้กบั

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เช่น ศนูย์เตอืนภยัพบัิตแิห่งชาต ิ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั เป็นต้น และมีภารกจิ

พเิศษในการเฝ้าตรวจจบัการทดลองระเบดินวิเคลียร์ เพ่ือให้เป็นไปตามข้อตกลงในสนธสัิญญา ว่าด้วยการห้ามทดลอง

ระเบดินวิเคลยีร์โดยสมบรูณ์ (Comprehensive nuclear-Test-Ban Treaty : CTBO)  

  การปฏิบัติงานที่ส�าคัญในรอบปี

 ๑. การเฝ้าตรวจวเิคราะห์คลืน่ความสัน่สะเทอืนใต้พภิพ สถานวีดัความส่ันสะเทอืนจังหวดัเชยีงใหม่ ได้รวบรวม

สถติขิองการเฝ้าตรวจวิเคราะห์คลืน่ความส่ันสะเทอืนใต้พืน้พภิพ  ตัง้แต่ ๑ ต.ค.๖๒ – ๓๐ ก.ย.๖๓  สามารถตรวจจบัได้ ดงันี้

๑.๑ แผ่นดินไหวที่เกิดจากการกระท�าของมนุษย์ จ�านวน ๓,๗๓๗ ครั้ง ดังนี้

  ๑.๑.๑ ระเบิดหินที่อ�าเภอแม่เมาะ จังหวัดล�าปาง จ�านวน ๓,๕๕๐ ครั้ง

  ๑.๑.๒ ระเบิดหินที่อ�าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล�าพูน จ�านวน ๑๘๗ ครั้ง

๑.๒ แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ จ�านวน ๑๐,๓๙๖ ครั้ง (หาระยะทางได้ ๑,๗๔๗ ครั้ง หาระยะ

ทางไม่ได้ ๘,๖๓๑ ครั้ง)

๑.๓ การตรวจจับคลื่นแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติสามารถหาระยะทางได้ ๑,๗๔๗ ครั้ง ดังนี้

  ๑.๓.๑ ระยะทางไม่เกิน ๖๖๗ กิโลเมตร จ�านวน ๒๖๘ ครั้ง ดังนี้

   ๑.๓.๑.๑ แผ่นดินไหวที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ในประเทศไทย จ�านวน ๙๙ ครั้ง

   ๑.๓.๑.๒ แผ่นดินไหวที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ในประเทศใกล้เคียง จ�านวน ๑๖๙ ครั้ง

  ๑.๓.๒ ระยะทางตั้งแต่ ๖๖๗ - ๑,๗๗๙ กิโลเมตร จ�านวน ๑๘๒ ครั้ง

  ๑.๓.๓ ระยะทางมากกว่า ๑,๗๗๙ กิโลเมตร (ระยะไกล) จ�านวน ๑,๒๙๗ ครั้ง  ขนาดความรุนแรง 

ตั้งแต่ ๕.๕๐ ริกเตอร์สเกล ขึ้นไป จ�านวน ๓๑๙ ครั้ง

๑.๔ แผ่นดินไหวที่เกิดจากการทดลองระเบิดนิวเคลียร์  -ไม่มี-
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๔-๕๙



 

 

 

 ๒. การสนบัสนนุและร่วมกจิกรรมเทดิพระเกยีรตแิละแสดงความจงรกัภกัดต่ีอสถาบนัพระมหากษตัรย์ิ

ในวโรกาสและโอกาสส�าคัญ ดังนี้

๒.๑ เฝ้ารับ-ส่งเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ ซึ่งเสด็จพระราชด�าเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่

จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง จ�านวน ๑๐ ครั้ง

    

๒.๒ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา จ�านวน ๔ ครั้ง
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๔-๖๐



๒.๓ ร่วมประกอบพธิบี�าเพญ็กุศลและกจิกรรมน้อมร�าลกึเนือ่งในวนัคล้ายวนัสวรรคตของพระมหากษัตรย์ิ 

เชื้อพระวงศ์ในอดีต และบุคคลส�าคัญ จ�านวน ๖ ครั้ง

     

 

 ๓. การต้อนรบัและรับรองคณะทีม่าเยีย่มชมการปฏบิตังิานของสถานวีดัความสัน่สะเทอืนจงัหวดัเชยีงใหม่ จ�านวน ๘ คณะ 

    

     

 ๔. การเข้าร่วมกจิกรรมเชือ่มความสมัพนัธ์ระหว่างสถานีวดัความสัน่สะเทอืนจงัหวดัเชียงใหม่ กับหน่วย

งานในพื้นที่ ทั้งภาครัฐและเอกชน จ�านวน ๖ ครั้ง

     

   

     

 ๕. ร่วมกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน จ�านวน ๕ ครั้ง 
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๔-๖๑



 ๖. จัดพิธีท�าบุญและพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากร

เกียรติวงศก์รมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จ�านวน ๒ ครั้ง ใน ๒๙ ธ.ค.๖๒ และ ๑๙ พ.ค.๖๓
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