แบบรายงาน วิธีหรือแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
ชื่อผลงานวิธีหรือแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice)
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลภาพแผนที่เพื่อสนับสนุนการวางแผนทางทหารและการฝึก
คาสาคัญ
แผนที่เดินเรือ แผนที่บก แผนที่เดินเรือต่างประเทศ ระบบฐานข้อมูลภาพแผนที่
๑. เกริ่นนา
กระบวนการ/วิธีการดาเนินงานในอดีต
ปั จ จุ บั น ความต้ อ งการใช้ ง านแผนที่ เ พื่ อ ใช้ ใ นปฏิ บั ติ ก ารวางแผนทางทหารและการฝึ ก
ของหน่วยต่าง ๆ ภายในกองทัพเรือ มีความต้องการใช้งานแผนที่หลากหลายชนิด และในแต่ละชนิด
ของแผนที่ ก็ต้องการระวางแผนที่ครอบคลุมพื้นที่แตกต่างกันไปตามภารกิจ ซึ่งแบ่งแผนที่ออกได้ ดังนี้
- แผนที่เดินเรือไทย แบ่งตามแต่ละมาตราส่วนของแผนที่ จานวน ๗๙ ระวาง
- แผนที่บกของกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ชุด L7018 มาตราส่วน
๑ : ๕๐,๐๐๐ จานวน ๑๐๒ ระวาง ครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติการของ ทร. บริเวณภาคตะวันออกและ
ภาคใต้ของประเทศไทย และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวลาน้าโขง
- แผนที่เดินเรือต่างประเทศ ตามแต่ละมาตราส่วนของแผนที่ ครอบคลุมพื้นที่การ
เดินเรือของหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ และกองกาลังทางเรือตามการฝึกร่วมกับต่างประเทศ จานวน
๒๓๙ ระวาง
ภารกิจของกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ มีหน้าที่ในการจัดเตรียมการและส่งกาลังบารุงให้กับ
เรือในกองทัพเรือในพัสดุสายอุทกศาสตร์ ซึ่งการจัดเตรียมแผนที่และการสาเนาแผนที่เพื่อสนับสนุน
ในการวางแผนทางทหารและการฝึก ก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจทีส่ าคัญของกรมอุทกศาสตร์ และจากความ
หลากหลายของชนิดแผนที่ ซึ่งกรมอุทกศาสตร์จะต้องจัดเตรียมความพร้อมด้านแผนที่ให้กับหน่วยต่าง ๆ
ที่ขอรับการสนับสนุนให้ทันกับเวลาที่หน่วยต้องการในการปฏิบัติภารกิจที่กองทัพเรือมอบหมาย
กองสร้างแผนที่ กรมอุทกศาสตร์ มีกระบวนการสร้างแผนที่เป็นกระบวนการหลัก สาหรับ
ขั้นตอนการเตรียมข้อมูลแผนที่เป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการสร้างแผนที่ ดาเนินการรวบรวม แผน
ที่เดินเรือ แผนที่บก แผนที่สารวจ และบางส่วนของแผนที่เดินเรือต่างประเทศสาหรับใช้เป็นข้อมูล
ประกอบในการสร้ างแผนที่เดิน เรื อ ส่ งผลให้ต้องรวบรวมข้อมูล แผนที่ทั้งหมดไว้และหน่ว ยงานมี
เครื่ อ งพิ ม พ์ ส าหรั บ พิ ม พ์ แ ผนที่ อ ยู่ แ ล้ ว เป็ น ปั จ จั ย ให้ ต้ อ งได้ รั บ กิ จ ในการให้ บ ริ ก ารส าเนาแผนที่
สนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารและการฝึกของหน่วยต่างๆ ในกองทัพเรือ
กระบวนการในการให้บริการสาเนาแผนที่ ใช้บุคลากรอย่างน้อย ๓ คน โดยมีขั้นตอนเริ่ม
ตั้งแต่การประสานงานเพื่อขอรับการสนับสนุน ใช้เวลาในการดาเนินการอย่างน้อย ๖๐ นาที เมื่อได้รับ
อนุ มั ติแ ล้ ว เจ้ า หน้ า ที่ จ ะค้ น หาแผนที่ใ นตู้ เก็ บแผนที่ ซึ่ งโดยทั่ว ไปจะใช้ เวลาประมาณ ๒๐ นาที
หลังจากได้แผนที่ที่ต้องการแล้ว จะนาแผนที่ดังกล่าวไปทาการสแกนภาพแผนที่ด้วยเครื่องสแกนภาพ

ใช้เวลาประมาณ ๒๐ นาที แล้ ว น าไฟล์ ภาพแผนที่ไ ปพิม พ์แผนที่ ซึ่งใช้เ วลาประมาณ ๒๐ นาที
รวมเวลาทั้งหมดในการดาเนิ น การต่อการขอรับการสนับสนุนแผนที่ ๑ ระวางประมาณอย่างน้อย
๒ ชั่วโมง (๑๒๐ นาที)

ขั้นตอนการดาเนินการขอรับการสนับสนุนสาเนาแผนที่ (ก่อนมีการพัฒนาระบบฯ)
การประสานขอรับการสนับสนุน

การค้นหาแผนที่ในตู้เก็บแผนที่

การสแกนภาพแผนที่

การพิมพ์แผนที่

(๖๐ นาที)

(๒๐ นาที/ระวาง)

(๒๐ นาที/ระวาง)

(๒๐ นาที/แผ่น)

รวมระยะเวลาดาเนินกิจกรรมสนับสนุนสาเนาแผนที่ ๑ ระวาง ประมาณ ๒ ชั่วโมง

สภาพทั่วไป
ลักษณะสาคัญของวิธีการหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ
การพัฒนาและจัดทาระบบฐานข้อมูลภาพแผนที่ของกรมอุทกศาสตร์ เป็นการนาเทคโนโลยี
การสแกนภาพขนาดใหญ่ให้มีข้อมูลรายละเอียดสูง ระบบการจัดทาฐานข้อมูล และเทคโนโลยีระบบ
ภูมิศาสตร์ ส ารสนเทศ (Geographic Information System ; GIS) มาพัฒ นาในการจั ดการแผนที่
ให้อยู่ ในรู ป แบบภาพแผนที่ไ ฟล์ ดิ จิตอล จัดการระบบจัดเก็บข้อมูล ภาพแผนที่ และการแสดงผล
ในการค้นหาข้อมูลที่รวดเร็ว ส่งผลให้เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาภาพแผนที่ที่ต้องการ
และทาการสาเนาภาพแผนที่ให้กับหน่ว ยต่าง ๆ ที่ขอรับการสนับสนุนและสามารถนาภาพแผนที่
ที่ได้ไปสนับสนุนในการขอรับการสนับสนุนไฟล์ภาพดิจิตอลของแผนที่ต่าง ๆ ในการวางแผนทางทหาร
และการนาเสนอประกอบการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา
วัตถุประสงค์ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัตทิ ี่เป็นเลิศ
การพัฒนาและจัดทาระบบฐานข้อมูลภาพแผนที่เพื่อสนับสนุนการวางแผนทางทหารและ
การฝึก มีวัตถุประสงค์ดังนี้
๑. เพื่อให้กองสร้างแผนที่ฯ สามารถนาระบบข้อมูลภาพแผนที่ไปใช้ในการให้บริการ
ข้อมูลภาพแผนที่ในการสนับสนุนการวางแผนทางทหารและการฝึกของหน่วยต่างๆภายในกองทัพเรือ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อให้หน่วยต่างๆ ในกองทัพเรือ ได้รับแผนที่สาหรับใช้ในการปฏิบัติการทาง
ทหารและการฝึกอย่างรวดเร็วทันตามความต้องการ

เป้าหมาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
๑. ลดบุคลากรในการดาเนินการได้มากกว่า ๒ เท่า (ลดบุคลากรในการดาเนินการ
อย่างน้อย ๓ คน ลดเหลือเพียง ๑ คน)
๒. ลดระยะเวลาการให้บริการได้มากกว่า ๑ เท่า (ลดเวลาดาเนินการจากเดิม ๑๒๐
นาที เหลื อ ๘๒ นาที ส าหรั บแผนที่ระวางแรกและระยะเวลาดาเนินการจะลดลงเหลือ ๒๒ นาที
สาหรับแผนที่ระวางต่อไป)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
แผนที่ ถู ก สแกนด้ ว ยความละเอี ย ดตามความต้ อ งการ และถู ก จั ด เก็ บ เข้ า ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์อย่างถูกต้อง โดยมีข้อมูลอรรถาธิบายที่เพียงพอสาหรับการสืบค้น
๒. ลาดับขั้นตอนการดาเนินกิจกรรมพัฒนา Flow Chart (แผนภูมิ) ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ
ขั้นที่ ๑. การวางแผนงานและเตรียมการ
กาหนดปั ญหา และหาแนวทางการแก้ปัญหา โดยดาเนินการศึกษารูปแบบและ
แนวทางการจัดการข้อมูลภาพจากเอกสาร หนังสือ และเว็บไซต์ เพื่อหาแนวทางการจัดทาระบบฐาน
ข้อมูลภาพแผนที่ หลังจากนั้นเตรียมการวางรูปแบบและแนวทางการดาเนินการ พร้อมกับเตรียมองค์
ความรู้เพื่อถ่ายทอดให้ คณะทางาน ได้แก่ ความรู้ในการใช้งานเครื่องสแกนและพิมพ์แผนที่ Oce
ความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น และความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น
ขั้นที่ ๒. การฝึกอบรมและจัดการความรู้
ได้ดาเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่คณะทางานเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ โดย
มีหัวข้อการฝึกอบรม ดังนี้
๒.๑ การใช้ ง านเครื่ อ งสแกนแผนที่ Oce และการสแกนภาพแผนที่ ข นาดใหญ่
ตลอดจนการส่งออกภาพแผนที่ที่ได้จากการสแกน
๒.๒ ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น และการจัดทาระบบฐานข้อมูลแผนที่ชนิดต่างๆ
๒.๓ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการใช้งานโปรแกรม ArcGIS 9.3
๒.๓.๑ นาเข้าข้อมูลภาพแผนที่ที่ได้จากการสแกน
๒.๓.๒ การทาให้ภาพแผนที่มีค่าพิกัดโดยวิธี Georeferencing
๒.๓.๓ การจัดทาข้อมูลภาพแผนที่เพื่อการสอบถามข้อมูลและการนาเสนอ
ขั้นที่ ๓. การตรวจสอบและรวบรวมแผนที่
๓.๑ ตรวจสอบข้อมูลแผนที่ชนิดต่างๆ ที่มีอยู่ในคลังแผนที่ของแผนกควบคุมคุณภาพ
โดยจากการตรวจสอบ สามารถแบ่งแผนที่ได้ดังนี้
๓.๑.๑ ต้นฉบับแผนที่เดินเรือไทย จานวน ๗๙ ระวาง
๓.๑.๒ แผนที่บก ชุด L7018 มาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ จานวน ๑๐๒ ระวาง
๓.๑.๓ ต้นฉบับแผนที่สารวจ จานวน ๓๘๑ ระวาง

๓.๒ ตรวจสอบข้อมูลแผนที่เดินเรือต่างประเทศ ที่มีอยู่ในคลังแผนที่ของ กองบริการ
การเดินเรือ ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ ซึ่งจากการตรวจสอบมีแผนที่เดินเรือต่างประเทศ จานวน
๒๓๙ ระวาง
ขั้นที่ ๔. การจัดทาระบบฐานข้อมูลภาพแผนที่
๔.๑ นาแผนที่ต่างๆที่รวบรวมได้นามาสแกนเก็บข้อมูลภาพแผนที่ให้อยู่ในรูปแบบ
ไฟล์ภาพดิจิตอล TIFF ซึ่งสามารถเก็บรายละเอียดของภาพได้ดี แต่ขนาดไฟล์ที่ได้จะมีขนาดใหญ่มาก
๔.๒ จัดทาฐานข้อมูลแผนที่ชนิดต่างๆ โดยกาหนดรายละเอียดของข้อมูลที่สาคัญ
เพื่อใช้ในการตรวจสอบและสืบค้นข้อมูล
๔.๓ จัดทาภาพแผนที่ให้มีระบบพิกัดโดยวิธีการ Georeferencing ในโปรแกรม
ArcGIS ซึ่งจะต้องทาให้ภาพแผนที่มีระบบพิกัดตรงกับแผนที่
๔.๔ นาเข้าข้อมูลภาพแผนที่เข้าระบบฐานข้อมูลภาพแผนที่ โดยภาพแผนที่แต่ละ
ระวางจะปรากฏบนหน้าการแสดงผลของโปรแกรม ArcGIS ตามตาบลที่ที่ได้โยงยึดค่าพิกัดไว้
๔.๕ จัดเรียงชั้นข้อมูลภาพแผนที่ตามการสืบค้นและการให้บริการแต่ละชนิดของ
แผนที่ เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการใช้งานระบบฐานข้อมูลภาพแผนที่
ขั้นที่ ๕. การให้บริการข้อมูลภาพแผนที่
แบ่ งการให้ บ ริการเป็นการสอบถามข้อมูล แผนที่และการตรวจสอบข้อมูลแผนที่
สืบค้นและการสาเนาไฟล์ข้อมูลภาพแผนที่ ตลอดจนการพิมพ์สาเนาแผนที่
๕.๑ การให้บริการสื บค้นและทาการสาเนาไฟล์ข้อมูล เมื่ อทราบหมายเลขระวาง
แผนที่ที่ต้องการ โดยทาการเปิดโปรแกรม Microsoft Access และเข้าที่ฐานข้อมูลแผนที่ประเภท
ต่างๆตามที่ต้องการ ได้แก่ ฐานข้อมูลแผนที่เดินเรือ ฐานข้อมูลแผนที่บก ฐานข้อมูลแผนที่เดินเรือ
ต่างประเทศ และฐานข้อมูลแผนที่สารวจ หลังจากนั้นสืบค้นข้อมูลแผนที่ตามต้องการ เมื่อได้แผนที่ที่
ต้องการแล้ว สามารถสั่งพิมพ์สาเนาแผนที่หรือทาการสาเนาข้อมูลไฟล์ภาพแผนที่ดิจิตอล นาไปใช้
ตามที่ขอรับการสนับสนุนมา
๕.๒ การให้บริการสืบค้นและทาการสาเนาไฟล์ข้อมูล เมื่อไม่ทราบหมายเลขระวาง
แผนที่ สามารถดาเนินการโดยเปิดโปรแกรม ArcGIS และเข้าที่ฐานข้อมูลของแผนที่ประเภทต่างๆที่
ต้องการ ได้แก่ ฐานข้อมูลแผนที่เดินเรือ ฐานข้อมูลแผนที่บก ฐานข้อมูลแผนที่เดินเรือต่างประเทศ
และฐานข้อมูลแผนที่สารวจ แล้วทาการตรวจสอบข้อมูลแผนที่ที่ต้องการ เช่น ตามพื้นที่สนใจ ตาม
เส้นทางเรือเดิน ตามพื้นที่ภารกิจ หรือตามจุดที่ตั้งทางทหารที่สาคัญ เป็นต้น เมื่อได้ข้อมูลระวางแผนที่
ตามที่ต้องการแล้ว นาไปทาสาเนาไฟล์ข้อมูลภาพดิจิตอลหรือพิมพ์สาเนาแผนที่ได้ตามที่ต้องการ
ขั้นที่ ๖. การประเมินผลและปรับปรุงระบบ
ดาเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพของการทางานโดยเปรียบเทียบกับรูปแบบการ
ทางานก่อนมีระบบกับภายหลังจากการนาระบบมาใช้ และนาข้อมูลการวัดความพึงพอใจของผู้ขอรับ
บริการมาปรับปรุงการทางานของระบบให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ขอรับบริการ

ลาดับขั้นตอนกระบวนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลภาพแผนที่
Raster Chart Service R&D Flow Chart

การวางแผนงานและ
เตรี ยมการ

การประเมินผลและ
ปรับปรุ งระบบ

การฝึ กอบรมและ
จัดการความรู้

การให้ บริ การ
ข้ อมูลภาพแผนที่

การตรวจสอบและ
รวบรวมแผนที่
การจัดทาระบบฐาน
ข้ อมูลภาพแผนที่

๓. ผลการดาเนินงาน
เมื่อจัดทาระบบฐานข้อมูลภาพแผนที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว กรมอุทกศาสตร์จะได้ระบบ
ฐานข้อมูลภาพแผนที่จานวน ๑ ระบบ ซึง่ ประกอบด้วย
๓.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์บริหารจัดการระบบฐานข้อมูล(ปรับปรุง) ๑ ชุดเครื่อง
๓.๒ ฐานข้อมูลแผนที่เดินเรือ จานวน
๗๙ ระเบียน
๓.๓ ฐานข้อมูลแผนที่บก จานวน
๑๐๒ ระเบียน
๓.๔ ฐานข้อมูลแผนที่เดินเรือต่างประเทศ
๒๓๙ ระเบียน
๓.๕ ฐานข้อมูลแผนที่สารวจ
๓๘๑ ระเบียน
๓.๖ ระบบแสดงผลข้อมูลภาพแผนที่จากโปรแกรม ArcGIS
๑ ชุดข้อมูล

โดยเมื่อเริ่มให้บริการด้วยระบบฐานข้อมูลภาพแผนที่ของกรมอุทกศาสตร์แล้ว ส่งผลเป็นการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาภาพแผนที่ที่ต้องการ และทาการสาเนาภาพแผนที่ให้กับหน่วยต่าง ๆ
ที่ขอรั บ การสนั บ สนุ น และสามารถนาภาพแผนที่ที่ได้ไปสนับสนุน ในการขอรับการสนับสนุนไฟล์
ภาพดิ จิ ต อลของแผนที่ ต่ า ง ๆ ในการวางแผนทางทหารและการน าเสนอประกอบการตัด สิ น ใจ
ของผู้บังคับบัญชา
โดยเมื่อจัดทาระบบฐานข้อมูลภาพแผนที่แล้วสามารถลดบุคลากรดาเนินการจากอย่างน้อย
๓ คน เหลือเพียง ๑ คน และลดระยะเวลาการดาเนินการลง โดยจะมีขั้นตอนดังนี้ การประสานงาน
ขอรับการสนับสนุน (๖๐ นาที) การสืบค้นไฟล์แผนที่ในระบบฐานข้อมูล(๒นาที/ระวาง) การพิมพ์แผนที่
(๒๐นาที/ระวาง) รวมเวลาทั้งสิ้น ๘๒ นาที ในแผนที่ระวางแรกและลดลงเหลือ ๒๒ นาทีต่อระวาง
สาหรับแผนที่แผ่นต่อๆไป ทาให้การดาเนินการสาเนาแผนที่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และ
สามารถให้บริการไฟล์ภาพแผนที่ได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากการมีระบบฐานข้อมูลภาพแผนที่ดังกล่าว
ขั้นตอนการดาเนินการขอรับการสนับสนุนสาเนาแผนที่ (ก่อนมีการพัฒนาระบบฯ)
การประสานขอรับการสนับสนุน

การค้นหาแผนที่ในตู้เก็บแผนที่

การสแกนภาพแผนที่

การพิมพ์แผนที่

(๖๐ นาที)

(๒๐ นาที/ระวาง)

(๒๐ นาที/ระวาง)

(๒๐ นาที/แผ่น)

รวมระยะเวลาดาเนินกิจกรรมสนับสนุนสาเนาแผนที่ ๑ ระวาง ประมาณ ๒ ชั่วโมง

ขั้นตอนการดาเนินการขอรับการสนับสนุนสาเนาแผนที่ (ภายหลังนาระบบฯมาใช้)
การประสานขอรับการสนับสนุน

การสืบค้นไฟล์แผนที่จากระบบฯ

การพิมพ์แผนที่

(๖๐ นาที)

(๒ นาที/ระวาง)

(๒๐ นาที/แผ่น)

รวมระยะเวลาดาเนินกิจกรรมสนับสนุนสาเนาแผนที่ ๑ ระวาง ประมาณ ๑.๕ ชั่วโมงสาหรับ
แผนที่ระวางแรกและลดระยะเวลาดาเนินการเหลือเพียง ๐.๕ ชั่วโมง ในระวางแผ่นต่อไป

ส าหรั บ การให้ บ ริ การส าเนาแผนที่เ พื่อ สนั บสนุ นการวางแผนทางทหารและการฝึ กในปี
งป.๕๗ จานวน ๖๗๖ แผ่น ความพึงพอใจต่อการให้บริการร้อยละ ๙๘ และปี งป.๕๘ จานวน ๗๘๕
แผ่น ความพึงพอใจต่อการให้บริการคิดเป็นร้อยละ ๙๖ มีรายละเอียดตามตาราง ดังนี้
สรุปรายงานการสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ตั่งแต่ ๑ ต.ค. ๕๖ จนถึง ก.ย.๕๗
ปี งป.๕๗
ต.ค.๕๖
พ.ย.๕๖
ธ.ค.๕๖
ม.ค.๕๗
ก.พ.๕๗
มี.ค.๕๗
เม.ย.๕๗
พ.ค.๕๗
มิ.ย.๕๗
ก.ค.๕๗
ส.ค.๕๗
ก.ย.๕๗
รวมแผ่นทั้งสิน้

ใน กรมอุทกศาสตร์ /ครั้ง ใน กองทัพเรือ /ครั้ง A0/แผ่น
๘
๕
๘
๒
๗๕
๑๒
๑
๑๑
๗
๒
๓๔
๑๐
๑
๑๒๙
๙
๑๗
๖
๑
๑๖
๔
๑
๒๐
๗
๑
๑๑
๔
๑
๒
๘
๑
๑๖
๔
๑
๒๕
๘๗

๑๒

๓๖๑

A1/แผ่น

A2/แผ่น

A3/แผ่น
๒

A4/แผ่น

๔
๔๐
๔๐

๖๘
๖๘

รวมครั้ง
๘
๑๐
๑๓
๙
๑๑
๙
๗
๕
๘
๕
๙
๕

๘๖

๒๑๑

๙๙

๙
๒
๗
๗๕

๗

๑๑

ความพอใจ/เปอร์เซ็นต์
๙๐
๘๖
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๙๘
๙๘

สรุปรายงานการสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ตั่งแต่ ๑ ต.ค. ๕๗ จนถึงปัจจุบนั เม.ย.๕๘
ปี งป.๕๘
ต.ค.๕๗
พ.ย.๕๗
ธ.ค.๕๗
ม.ค.๕๘
ก.พ.๕๘
มี.ค.๕๘
เม.ย.๕๘
รวมแผ่นทั้งสิน้

ใน กรมอุทกศาสตร์ /ครั้ง ใน กองทัพเรือ/ครั้ง A0/แผ่น
๖
๑
๕
๗
๗๕
๓
๒
๑๑
๗
๒
๓๔
๖
๑
๑๒๙
๑๑
๗
๑๗
๙
๒
๑๖
๔๙

๑๕

๒๘๗

A1/แผ่น
๒๕
๘
๙๔
๓๖
๘๔
๘๔
๑๐๘

A2/แผ่น
๒

๔๓๙

๕๑

A3/แผ่น

A4/แผ่น

รวมครั้ง
๗
๗
๕
๙
๗
๑๘
๑๑

ความพอใจ/เปอร์เซ็นต์
๙๑
๘๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

๐

๖๔

๙๖

๘

๓๕
๑๔
๘

๔. บทเรียนที่ได้รับ
ผลจากการดาเนินการตามแนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลภาพแผนที่นั้น ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ขึ้นในหน่วยงาน โดยบุคลากรมีการปรับเปลี่ยนมาสู่การมีวินัยในตนเองเพิ่มมากขึ้น มีการศึกษาค้นคว้าเรียนรู้
การถ่ายทอดความรู้และให้ความช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน
๕. ปัจจัยความสาเร็จ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลภาพแผนที่ มีความสอดคล้ องกับสภาพ
ปัญหาที่ต้องการการพัฒนาอย่างแท้จริง ในการให้บริการสาเนาภาพแผนที่ของแผนกควบคุมคุณภาพ กองสร้าง
แผนที่ กรมอุ ทกศาสตร์ โดยระบบได้มี การพัฒ นาให้ มีความถูกต้ อ งตามเทคโนโลยีข องระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ การจัดทารูปแบบการใช้งานให้มีความง่าย สะดวก และเหมาะสมสาหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
ให้บริการ อีกทั้งมีประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรที่ร่วมกันจัดทาและใช้งานระบบ

๖. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ และรางวัลที่ได้รับ
๖.๑ การเผยแพร่
๖.๑.๑ คณะท างานได้ ร่ว มแสดงผลงานในงานจัด นิ ท รรศการแสดงผลงานวิ จั ย
กองทัพเรือ “นาวีวิจัย ๒๐๑๔” ที่ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ เมื่อ ๕ ส.ค.๕๗
๖.๑.๒ เขียนบทความเรื่อง ระบบฐานข้อมูลภาพแผนที่เพื่อสนับสนุนปฏิบัติการทาง
ทหารและการฝึก ลงในวารสาร อุทกสาร เล่มที่ ๓ ก.ย. – ธ.ค.๕๗
๖.๒ การได้รับการยอมรับ
๖.๒.๑ ได้รับความยอมรับและชื่นชมกับประสิทธิภาพในการสืบค้นหาแผนที่และ
การให้บริการที่รวดเร็วจากผู้มาติดต่อขอรับบริการ
๖.๒.๒ วัฒนธรรมของหน่ว ยงาน (แผนกควบคุมคุณภาพ) มีการปรับเปลี่ยนมาสู่
การมีวินัยในตนเอง มีการศึกษาค้นคว้าเรียนรู้ และมีความคิดสร้างสรรค์
๖.๓ รางวัลที่ได้รับ
๖.๓.๑ คณะทางานได้รับรางวัลยกย่องเกียรติคุณ “งานนาวีวิจัย ๒๐๑๔” ผลงาน
ด้านหลักการดีเด่น ประจาปี ๒๕๕๗
๖.๓.๒ กรมอุทกศาสตร์ ได้รับรางวัลยกย่องเกียรติคุณ “งานนาวีวิจัย ๒๐๑๔”
หน่วยงานเจ้าของผลงานด้านหลักการดีเด่น ประจาปี ๒๕๕๗

๗. ภาคผนวก (ร่องรอย หลักฐาน ภาพถ่าย ชิ้นงาน ฯลฯ แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ

การตรวจสอบและรวบรวมแผนที่
ตรวจสอบข้อมูลแผนที่ต่างๆทีม่ ีรวบรวมอยูข่ องแผนกควบคุมคุณภาพ

ตู้เก็บรวบรวมระวางแผนที่เดินเรือ

ตู้เก็บรวบรวมระวางแผนที่สารวจ

ชัน้ เก็บแผนที่บก ชุด L7018
ตรวจสอบและรวบรวมแผนที่ที่มีอยู่ในคลังแผนทีข่ อง กองบริการการเดินเรือ
ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ กรมอุทกศาสตร์

การเรียกใช้งานแผนที่เดินเรือ

แผนที่เดินเรือไทย ฝั่ง ๑ (ฝั่งตะวันออกของอ่าวไทย)

แผนที่เดินเรือไทย ฝั่ง ๒ (ฝั่งตะวันตกของอ่าวไทย)

แผนที่เดินเรือไทย ฝั่ง ๓ (ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย/ฝั่งทะเลอันดามัน)

การแสดงผล แผนที่เดินเรือไทยทั้ง ๗๙ ระวาง

การเรียกใช้งานแผนที่บกชุด L7018 สาหรับข้อมูลนี้กรมอุทกศาสตร์จัดเก็บในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับแนวชายฝั่งทะเลและพื้นที่ปฏิบัติการทางทหารของกองทัพเรือ

แผนทีบ่ ก ชุด L7018 (1: 50,000)

แผนที่บก ชุด L1501G (1:250,000)

การเรียกใช้งานแผนที่แผนที่เดินเรือต่างประเทศ
สาหรับข้อมูลแผนที่เดินเรือต่างประเทศ แบ่งออกเป็น ๓ ชุดแผนที่ ได้แก่
๑. INTERNATIONAL CHART
๒. SINGAPORE CHART
๓. AUSTRALIAN CHART

แผนที่เดินเรือต่างประเทศ INTERNATIONAL CHART

การเรียกใช้งานแผนที่สารวจ

ตรวจถูกต้อง
น.อ.
(บงกช สโมสร)
ผอ.กวก.อศ.
พ.ค.๕๘

