
รายงานผลการด าเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) กรมอุทกศาสตร์ ปี พ.ศ.2562   

กรมอุทกศาสตร ์

 

รายงานผลการด าเนินการพัฒนาองค์การ  
สู่ระบบราชการ 4.0 
(Application Report) 
 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

Hydrographic Department 



รายงานผลการด าเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) กรมอุทกศาสตร์ ปี พ.ศ.2562   

  



รายงานผลการด าเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) กรมอุทกศาสตร์ ปี พ.ศ.2562   

สารบัญ 
 

เร่ือง  หน้า 
แบบฟอร์มที่ 6  รายงานผลการด าเนินการพฒันาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 
  (Application Report) 
ส่วนที่ 1 ลักษณะส าคัญขององค์การของกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ 
ส่วนที่ 1.1  ลักษณะส าคัญขององค์การ 
 1. ลักษณะองค์การ  1 
 ก. สภาพแวดล้อมของส่วนราชการ  1 
  (1) พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย  1 
  (2) วิสัยทัศน์และค่านิยม  2 
  (3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร  3 
  (4) สินทรัพย์  4 
  (5) กฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับ  4 
 ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์การ  5 
  (6)  โครงสร้างองค์การ  5 
  (7)   ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  6 
  (8)  ส่วนราชการหรือองค์การที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการหรือ  7 
   ส่งมอบงานต่อกัน 
 2. สภาวการณ์ขององค์การ  7 
 ก. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน  7 
  (9)  สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศ  7 
  (10)  การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน  8 
  (11) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ  9 
 ข. บริบทเชิงยุทธศาสตร์  9 
  (12) ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์  9 
 ค.  ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ  10 
  (13) ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ  10 
ส่วนที่ 1.2  แผนงานการปรับปรุงเพื่อยกระดับการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0  10 
ส่วนที่ 2  การด าเนินการพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0  
 หมวด 1 การน าองค์การ  11 
 หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์  15 
 หมวด 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  18 
 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้  21 
 หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร  24 
 หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ  28 
ส่วนที่ 3  หมวด 7 ผลลัพธ์การด าเนินการ  34 
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สารบัญภาพ 
 

เร่ือง  หน้า 
ส่วนที่ 1 ลักษณะส าคัญขององค์การของกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ 
ส่วนที่ 1.1  ลักษณะส าคัญขององค์การ 
 ภาพที่ 1 ผังโครงสร้างองค์การ และระบบก ากับดูแลของกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ  5 
ส่วนที่ 2  การด าเนินการพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0   
 หมวด 1 การน าองค์การ   

ภาพที่ 1-1 การด าเนินงานส าคัญท่ีต้องด าเนินการของกรมอุทกศาสตร์  11 
 ภาพที่ 1-2 การสร้างองค์การคุณภาพที่ยั่งยืน  12 
 หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
 ภาพที่ 2-1  โอกาสเชิงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของกรมอุทกศาสตร์  15 
 ภาพที ่2-2  กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  16 
 หมวด 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 ภาพที่ 3-1 การให้บริการผ่านเว็บไซต์ของกรมอุทกศาสตร์  19 
 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
 ภาพที่ 4-1  การวางระบบวัดผลของกรมอุทกศาสตร์  21 

ภาพที่ 4-2 รูปแบบการศึกษากรณีต่าง ๆ เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการแบ่งเขต  22 
  ระหว่างจังหวัดทางทะเล   
ภาพที่ 4-3  การสนับสนุนการพิสูจน์ทราบต าบลที่ของบ้านลอยน้ า  22 
ภาพที่ 4-4  การอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้แทนจังหวัดชายทะเลทั้ง 23 จังหวัด  23 
ภาพที่ 4-5  เอกสาร คู่มือ และต าราของกรมอุทกศาสตร์  23 
หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร 
ภาพที่ 5-1  การจัดสวัสดิการและการบริการต่าง ๆ ให้กับก าลังพล  25 
ภาพที่ 5-2  ผลการประเมินความผาสุกของบุคลากร  26 
ภาพที่ 5-3  ผลการประเมินความผาสุกด้านความผูกพันของบุคลากร  26 
หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 
ภาพที่ 6-1  สายโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ  28 
ภาพที่ 6-2  ขั้นตอนการปฏิบัติงานและการสร้างนวัตกรรมปรับปรุงผลผลิต   30 
  กระบวนการ และบริการ 
ภาพที่ 6-3  ระบบบริหารจัดการข้อมูลแผนที่ทะเลแบบเบ็ดเสร็จ (CARIS HPD)  31 
ภาพที่ 6-4  แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ด้านสมุทรศาสตร์ (ROM)  31 
ภาพที่ 6-5 แบบจ าลอง WAVE WATCH III และแบบจ าลอง SAR MAP  31 
ภาพที่ 6-6  การให้บริการแผนที่ในรูปแบบ Web Map Service (WMS)  32 
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สารบัญภาพ (ต่อ) 
 

เร่ือง  หน้า 
ส่วนที่ 3  ผลลัพธ์การด าเนินการ 

หมวด 7 ผลลัพธ์การด าเนินการ 
ภาพที่ 7-1  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการส ารวจ รวบรวม และจัดท าข้อมูล  34 
 อุทกศาสตร์สนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารของกองทัพเรือ 
ภาพที่ 7-2  ร้อยละความส าเร็จในการส่งก าลังบ ารุงพัสดุสายอุทกศาสตร์ให้กับ  34 
 หน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือ 
ภาพที่ 7-3  ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานภาครัฐและประชาชนที่ได้รับ  34 
 ข้อมูลข่าวสารกรมอุทกศาสตร์ 
ภาพที่ 7-4  ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ  34 
 การปฏิบัติงานของกรมอุทกศาสตร์ 
ภาพที่ 7-5  จ านวนก าลังพลของกรมอุทกศาสตร์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ไปร่วม  35 
 ในภาคีเครือข่ายภายนอกท้ังระดับชาติและนานาชาติ 
ภาพที่ 7-6  จ านวนแผนที่เดินเรือท่ีได้รับการปรับปรุงใหม่  35 
ภาพที่ 7-7  ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  35 
ภาพที่ 7-8  จ านวนการให้บริการเวลามาตรฐานประเทศไทย  35 
ภาพที่ 7-9  จ านวนการใช้กระดาษ Reuse  36 
ภาพที่ 7-10  ร้อยละความส าเร็จในการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล  36 
  ด้วยแบบจ าลอง SAR MAP 
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สารบัญตาราง 
 

เร่ือง    หน้า 
ส่วนที่ 1 ลักษณะส าคัญขององค์การของกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ 
ส่วนที่ 1.1  ลักษณะส าคัญขององค์การ 
 ตารางที่ 1  แสดงพันธกิจ ความส าคัญเชิงเปรียบเทียบ และกลไก/วิธีการที่ส่งมอบ  1 
  ผลผลิตและบริการ 
 ตารางที่ 2  สมรรถนะหลัก พันธกิจที่เก่ียวข้องและความส าคัญต่อการพัฒนา  2 
  เศรษฐกิจสังคม และสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของประเทศ  
 ตารางที่ 3  จ าแนกบุคลากรตามจ าพวกงาน สายวิทยาการอุทกศาสตร์  3 
 ตารางที่ 4  ประเด็นการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากรที่ส าคัญ พื้นฐานของบุคลากร  4 
  ที่มีผลต่อการวางแผนการ เพ่ือพัฒนาและการสร้างขีดความสามารถ 
  ในการเป็นองค์การสมรรถนะสูง 
 ตารางที่ 5  กฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับ  5 
 ตารางที่ 6  ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความต้องการและความคาดหวัง  6 
  ต่อผลผลิต ต่อการบริการและการปฏิบัติการ 
 ตารางที่ 7  ส่วนราชการหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกัน  7 
 ตารางที่ 8  ข้อมูลผลการเทียบเคียงทั้งภายในและภายนอก  7 
 ตารางที่ 9  แสดงปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป สิ่งที่เปลี่ยนแปลงที่สร้างโอกาส  8 

 ส าหรับการสร้างนวัตกรรม และความร่วมมือ 
 ตารางที่ 10 แสดงความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์  9 
ส่วนที่ 1.2  แผนงานการปรับปรุงเพื่อยกระดับการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 
 ตารางที่ 11 แสดงแผนงานการปรับปรุงเพ่ือยกระดับการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0  10 
ส่วนที่ 2  การด าเนินการพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0   
 หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 
 ตารางที่ 6-1 ข้อก าหนดส าคัญและตัวชี้วัดกระบวนการสร้างคุณค่าของกรมอุกศาสตร์  29 
ส่วนที่ 3  ผลลัพธ์การด าเนินการ   
 ตารางที่ 7-1 แสดงผลลัพธ์การด าเนินการ  37  
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ส่วนที่ 1 ลักษณะส ำคัญขององค์กำร กรมอุทกศำสตร์ ปี พ.ศ.2562 

ส่วนที่ 1.1 ลักษณะส ำคัญขององค์กำร  
1. ลักษณะองค์กำร 
 กรมอุทกศาสตร์ เป็นหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งขึ้นตรงต่อกองทัพเรือ กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม มีหน้าที่ 
“อ านวยการ ประสานงาน แนะน า ก ากับการ ด าเนินการ ให้การสนับสนุน และให้บริการด้านอุทกศาสตร์ สมุทรศาสตร์ 
อุตุนิยมวิทยา วิศวกรรมชายฝั่ง เครื่องหมายทางเรือ การเดินเรือ เวลามาตรฐานประเทศไทย และงานเขตแดน
ระหว่างประเทศ รวมทั้งการส่งก าลังพัสดุสายอุทกศาสตร์ สมุทรศาสตร์ และอุตุนิยมวิทยา ตลอดจนให้การฝึก
และศึกษาวิจัยพัฒนาวิชาการอุทกศาสตร์ สมุทรศาสตร์ อุตุนิยมวิทยา และวิชาการอ่ืน ๆ” โดยได้ก าหนดพันธกิจ 
จ านวน ๕ ข้อ เพ่ือตอบสนองต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ และความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญในแต่ละด้าน และเป็น
หน่วยงานระดับประเทศในการให้บริการด้านการเดินเรือ เช่น แผนที่เดินเรือ บรรณสารการเดินเรือต่าง ๆ  เครื่องหมาย
ทางเรือ เป็นต้น ซึ่งตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการได้รับบริการที่ดี
และมีคุณภาพ 
ก. สภำพแวดล้อมของส่วนรำชกำร 
(1) พันธกิจหรือหน้ำที่ตำมกฎหมำย 
ตำรำงท่ี 1 แสดงพันธกิจ ควำมส ำคัญเชิงเปรียบเทียบ และกลไก/วิธีกำรที่ส่งมอบผลผลิตและบริกำร 

พันธกิจ ควำมส ำคัญเชิงเปรียบเทยีบ กลไก/วิธีกำรที่ส่งมอบผลผลิตและบรกิำรตำมพันธกิจ 
1. สนับสนุนข้อมูลทางอุทกศาสตร์เพื่อ
การปฏิบัติการทางทหารของกองทัพเรือ 
ด้วยข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลข่าวกรองทาง 
อุทกศาสตร์ 
 
 
2. ปรับโครงสร้างและพัฒนาระบบของ
กรมอุทกศาสตร์ให้สามารถรองรับระบบ
กา ร เ ป็ น หน่ ว ย ง าน ที่ ใ ช้ ข้ อ มู ล เ ป็ น
ศูนย์กลาง 
 
 
 
 
3. พัฒนาการส่งก าลังบ ารุงสายงานอุทก
ศาสตร์ให้กับกองทัพเรือให้เพียงพอตาม
ความต้ องการ และครอบคลุมพื้ นที่
ปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ให้บริการข้อมูลเพื่อความปลอดภัยใน
การเดินเรือและการบรรเทาสาธารณภัย
ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ และประชาชน ได้
อย่างถูกต้อง ทันสมัยตามมาตรฐานสากล 
ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ 

  กรม ฯ ในฐานะของหน่วยเทคนิคของ
กองทัพเรือ มีหน้าที่ส ารวจ รวบรวม 
จัดเก็บ วิเคราะห์ข้อมูล และจัดท าเป็นข้อมูล
ข่าวกรองทางอุทกศาสตร์ ได้แก่ ข้อมูล
ข่าวสารด้านอุทกศาสตร์ สมุทรศาสตร์ และ 
อุตุนิยมวิทยา โดยแสดงข้อมูลข่าวสารเชิง
พื้นที่ทางทะเล สนับสนุนการท าสงคราม
โดยใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (Network 
Centric Warfare หรือ NCW) พร้อมกับการ
เสนอขอปรับโครงสร้างกรมอุทกศาสตร์ให้
ส อ ดค ล้ อ ง กั บ แ น ว คิ ด ข อ งก า ร เ ป็ น
หน่วยงานอุทกศาสตร์ที่ ใช้ข้อมูลเป็น
ศูนย์กลาง 
 
   ภารกิจหนึ่งที่กรมอุทกศาสตร์ได้รับมอบ
คือหน้าที่ในการส่งก าลังบ ารุงพัสดุสายอุทก
ศาสตร์ เช่น แผนที่และบรรณสารการ
เ ดิ น เ รื อ  เ ค รื่ อ ง มื อ แ ล ะ อุ ป ก ร ณ์ 
การเดินเรือ  เป็นต้น โดยการด าเนินการนี้
มุ่งเน้นการเสริมสร้างขีดความสามารถใน
การส่งก าลังของสถานีอุทกศาสตร์ภาคที่
ตั้งอยู่ในพื้นที่ของทัพเรือภาคที่ 1 ทัพเรือ
ภาคที่ 2 และทัพเรือภาคที่ 3 ให้สามารถ
ด าเนินการตามแนวคิดในแผนปฏิบัติการ
กรม ฯ รองรับแผนยุทธการของกองทัพเรือที่
เป็นการมอบกิจตามแผนป้องกันประเทศด้าน
ต่าง ๆ จากกองทัพไทย 
 
   การบริการความปลอดภัยในการเดินเรือ 
และการสนับสนุนข้อมูลการแจ้งเตือนภัยเป็น
พันธกิจที่มุ่งเน้นการปฏิบัติงานประสาน
สอดคล้องร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
ความปลอดภัยในการเดินเรือทั้งในและนอก

1. การส่งมอบบริการข้อมูลข่าวกรองทางอุทกศาสตร์
โดยตรงให้แก่หน่วยก าลังรบและกรมฝ่ายอ านวยการที่
ขอรับการสนับสนุนข้อมูลผ่านพลน าสาร และในอนาคต
อันใกล้ มีแผนการด าเนินการเตรียมข้อมูลข่าวกรองทาง
อุทกศาสตร์ที่พร้อมให้บริการผ่านระบบ Web Map Service 
ที่สามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง  
2. ข้อมูลทางสมุทรศาสตร์ และข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่
เป็นข่าวสารเปิดเผย ไม่มีผลกระทบต่อควานมั่นคง 
ผูร้ับบริการสามารถเข้ารับบริการผ่านเว็บไซต์ของกรม ฯ 
ซ่ึงมีลิงค์เชื่อมโยงให้บริการต่าง ๆ ไว้ นอกจากนี้ยังแจ้ง
ข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะผิดปกติของระดับน้ าและสภาพ
อากาศ โดยให้บริการผ่านข่าวราชนาวี ซ่ึงในอนาคต
ข้อมูลในส่วนนี้จะถูกน าไปให้บริการผ่านเว็บไซต์ที่เพิ่ม
ความหลากหลายและความสะดวกในการเข้ารับบริการ 
3. การส่งก าลังบ ารุงสายอุทกศาสตร์ หน่วยในกองทัพเรือ
สามารถขอรับบริการได้โดยตรง ณ กรมอุทกศาสตร์ และ
สถานีอุทกศาสตร์ภาคต่าง ๆ ส าหรับการให้บริการขาย
แผนที่เดินเรือ และบรรณสารการเดินเรือต่าง ๆ แก่ประชาชน
ทั่วไปสามารถรับบริการได้ที่กรมอุทกศาสตร์ และสถานี
อุทกศาสตร์ภาคต่าง ๆ รวมทั้งการสามารถสั่งซ้ือและส่ง
พัสดุทางไปรษณีย์ ส าหรับติดต้ังและซ่อมบ ารุงเครื่องมือ
เดินเรือที่อยู่ในความรับผิดชอบ กรม ฯ จะจัดเจ้าหน้าที่
ไปด าเนินการในพื้นที่ทัพเรือภาคเป็นประจ าทุกปี แต่ถ้า
เรือในกองทัพเรือต้องการซ่อมท าเครื่องมือเดินเรือโดย
เร่งด่วน จะมอบให้สถานีอุทกศาสตร์ภาคท าการตรวจสอบ
เบื้องต้น และน าส่งมาซ่อมท าที่กรม ฯ และหากเรือมีความ
จ าเป็นต้องออกราชการเร่งด่วนจะพิจารณาจ่ายยืมเครื่องมือ
เดินเรือที่มีอยู่ หรือให้ขอเบิกยืมจากกรม ฯ ได้โดยตรง 
4. การบริการด้านความปลอดภัยในการเดินเรือมีการ
ให้บริการ คือ 1) ข้อมูลข่าวสารความปลอดภัยในการ
เดินเรือผ่านเว็บไซต์กรม ฯ ข่าวราชนาวี โทรสาร สถานี
วิทยุกรมประชาสัมพันธ์ และสถานีวิทยุติดต่อเรือเดิน
ทะเล 2) เวลามาตรฐานประเทศไทย ผ่านระบบเทียบ
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5. เสริมสร้างขีดสมรรถนะก าลังพลให้มี
คว ามพร้ อม ในการปฏิ บั ติ ง า นตาม
มาตรฐานสากล 

ประเทศ ได้แก่ งานด้านเครื่องหมายทางเรือ
เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างกรมอุทกศาสตร์กับ
กรมเจ้าท่า งานรักษาเวลามาตรฐานประเทศไทย
เป็ นไปตามพระบรมราชโองการของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
งานสนับสนุนข้อมูลการแจ้งเตือนภัยเป็น
กิจที่ได้รับมอบจากรัฐบาลในการเฝ้าระวัง
และติดตามธรณีพิบัติภัย และคลื่น สึนามิ 
การเฝ้าระวังการเพิ่มของระดับน้ าจากสภาวะ
ทางอุตุนิยม วิทยา และการแจ้งเตือนสภาวะ
ระดับน้ าผิดปกตโิดยสถานีวัดระดับน้ า 
   การพัฒนาขีดความสามารถของก าลังพล
กรม ฯ เป็นพันธกิจที่ส าคัญ เนื่องจากต้อง
ใชอ้งค์ความรู้ที่แตกต่างกันส าหรับใช้ในงาน
ด้านต่าง ๆ เช่น งานด้านอุทกศาสตร์ (การ
ส ารวจและการสร้างแผนที่เดินเรือ) งาน
บริการความปลอดภัยในการเดินเรือ งาน
ด้านสมุทรศาสตร์ งานด้านอุตุนิยมวิทยา งาน
เขตแดนระหว่างประเทศ และงานเวลา
มาตรฐานประเทศไทย ซ่ึงงานแต่ละด้าน
เป็นงานที่มีการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล
และเกณฑ์มาตรฐาน จึงต้องมีหลักสูตรต่าง ๆ 
เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้และฝึกทักษะให้
ก าลังพลสามารถปฏิบัติได้ตามมาตรฐาน 
สากลและเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

เวลาทางอินเตอร์เน็ต  เว็บไซต์กรม ฯ โทรศัพท์สอบถาม 
และสถานีวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ 3) การบริการความ
ปลอดภัยในการเดินเรือ ส่งมอบโดยตรงถึงเรือพาณิชย์
และเรือประมงต่าง ๆ ตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยการซ่อม
บ ารุงที่ต่อเนื่องและการแก้ไขความเสียหาย เพื่อให้
เครื่องหมายทางเรือ (Aid to Navigation) มีความ
พร้อมใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีนายประภาคาร 
ร่วมกับก าลังพลของสถานีอุทกศาสตร์ภาค  
 
 
 
5. การพัฒนาก าลังพลให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานสากล โดยการจัดการเรียนการสอนที่กรม ฯ 
ซ่ึงประกอบด้วยหลักสูตรที่เกิดขึ้นจากความร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานภูมิภาคเอเชียตะวันออก หรือหลักสูตรของกรม ฯ 
โดยบางหลักสูตรเปิดโอกาสให้หน่วยงานในกองทัพเรือ  
หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมหลักสูตรนั้น
ด้วย  โดยมีกลไกส่งผ่านในทางอ้อมผ่านก าลังพลที่มี
ความรู้จากการอบรม หรือได้รับความรู้ใหม่ แล้วน าไป
ถ่ายทอดผ่านการจัดหลักสูตรของกรม ฯ เพื่อถ่ายทอด
ให้แก่ก าลังพลในสายงานด้านต่าง ๆ ของกรม ฯ แล้วน า
ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังมีการ
ร่วมกันจัดท าหนังสือที่ระลึกประจ าปีกรมอุทกศาสตร์ ซ่ึง
เป็นชุดความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานของกรม ฯ เป็นประจ าทุกปี 
และให้บริการดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ของกรม ฯ อีกด้วย 

(2) วิสัยทศัน์และค่ำนิยม 
วิสัยทัศน์ “จะเป็นหน่วยงานที่ใช้ข้อมูลเป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนการปฏิบัติการของกองทัพเรือ ด้วยการ
บริหารจัดการที่มีคุณภาพ” 
เป้ำประสงค์ โครงสร้างข้อมูลพ้ืนฐานทางอุทกศาสตร์ Hydrographic Data Infrastructure หรือ HSDI หรือข้อมูล
ข่าวกรองทางอุทกศาสตร์ ที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน   
ค่ำนิยม “ใฝ่รู้ สู้งาน” 
วัฒนธรรมองค์กร “ข้าราชการกรมอุทกศาสตร์ ปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ 
บุคลากรมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีความเป็นมืออาชีพ มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ให้ความร่วมมือกับองค์กร 
และมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน” 
ตำรำงที่ 2 สมรรถนะหลัก พันธกิจที่เกี่ยวข้องและควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ สังคม และสำธำรณสุข
และสิ่งแวดล้อมของประเทศ  

สมรรถนะหลัก พันธกิจ 
ควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจสังคม และ สำธำรณสุขและ

สิ่งแวดล้อมของประเทศ 
1. การส ารวจและสร้างแผนที่เดินเรือ 
ประกอบด้วย การส ารวจแผนที่ และ
การสร้างและผลิตแผนที่เดินเรือ 

  สนับสนุนข้อมูลทางอุทกศาสตร์
เพื่อการปฏิบัติการทางทหารของ
กองทัพเรือ ด้วยข้อมูลจากศูนย์ข้อมูล
ข่าวกรองทางอุทกศาสตร์ 

ทางตรง คือ 1) การมีแผนที่เดินเรือและแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์
ให้บรกิารทั้งในรูปแบบแผนที่กระดาษและข้อมูลดิจิทัล และเครื่องหมาย
ทางเรือต่าง ๆ ให้บริการตลอด 24 ชม. แก่นักเดินเรือพาณิชย์ 
ชาวประมง และประชาชนในพื้นที่ชายฝั่งทะเล ซ่ึงเป็นการสนับสนุนการ
คมนาคมทะเลของประเทศ 2) มีข้อมูลระดับน้ าตลอดแนวชายฝั่งของ
ประเทศ ซ่ึงใช้ในการจัดท าเป็นหนังสือมาตราน้ าไว้ให้บริการแก่นัก
เดินเรือพาณิชย์ ชาวประมง และประชาชนในพื้นที่ชายฝั่งทะเล รวมทั้งมี
สถานีวัดระดับน้ าเกาะเมียง เพื่อใช้ในการแจ้งเตือนภัยพิบัติจากคลื่นสึนา
มิของประเทศ  
ทางอ้อม คือ การปรับโครงสร้างและพัฒนาระบบสารสนเทศทางอุทก
ศาสตร์ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้เป็นหน่วยงานที่ใช้ข้อมูลเป็น
ศูนย์กลาง สอดคล้องกับ Thailand 4.0 

2. การตรวจวัดและท านายระดับน้ า 
เพื่อใช้ในการเดินเรือและเฝ้าระวัง
คลื่นสึนาม ิ
3. ความปลอดภัยในการเดินเรือ 
ประกอบด้วย การติดตั้ง และซ่อม
บ ารุงเครื่องหมายทางเรือต่าง ๆ เช่น 
ทุ่นไฟ กระโจมไฟ ประภาคาร และ
ระบบ AIS  

  ให้บริการข้อมูลเพื่อความปลอดภัย
ในการเดินเรือและการบรรเทาสา
ธารณภัยให้แก่หน่วยงานภาครัฐและ
ประชาชนได้อย่างถูกต้อง ทันสมัย ตาม
มาตรฐาน สากล ครอบคลุมพื้นที่
รับผิดชอบของกองทัพเรือ 
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(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลำกร 
 กรม ฯ มีบุคลากร จ านวนรวมทั้งสิ้น 622 นาย แบ่งออกเป็น นายทหารสัญญาบัตร จ านวน 198 นาย 
นายทหารประทวน จ านวน 289 นาย ทหารกองประจ าการ จ านวน 100 นาย ลูกจ้างประจ า จ านวน 7 นาย และ
พนักงานราชการ จ านวน 28 นาย คิดเป็นสัดส่วนการบรรจุร้อยละ 60.96 จากอัตราบุคลากรทั้งหมด จ านวน 
1,017 นาย ในปัจจุบันมี บุคลากรส่วนใหญ่ เป็น นายทหารประทวน (ร้อยละ 46.46) อายุเฉลี่ย 38.43 ปี 
รองลงมาเป็นนายทหารสัญญาบัตร (ร้อยละ 31.83) อายุเฉลี่ย 48.56 ปี ทหารกองประจ าการ (ร้อยละ 16.08) 
อายุเฉลี่ย 22.14 ปี พนักงานราชการ (ร้อยละ 4.50) อายุเฉลี่ย 37.33 ปี และลูกจ้างประจ า (ร้อยละ 1.12) อายุ
เฉลี่ย 51.6 ปี (ณ วันที่ 30 พ.ค.63)   
 กองทัพเรืออนุมัติระบบขีดสมรรถนะของกองทัพเรือ (Competency) โดยก าหนดขีดสมรรถนะประจ ากลุ่ม
งาน (Function Competency) สายวิทยาการอุทกศาสตร์ ออกเป็น ๕ จ าพวก คือ จ าพวกส ารวจและสร้างแผนที่ 
คิดเป็นร้อยละ 11.74 จ าพวกสมุทรศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 5.78 จ าพวกอุตุนิยมวิทยา คิดเป็นร้อยละ 6.91 จ าพวก
สนับสนุนการเดินเรือ คิดเป็นร้อยละ 18.82 และจ าพวกสนับสนุนสายงานอุทกศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 56.75 (ณ 
วันที่ 30 พ.ค.63) ส าหรับแต่ละกลุ่มงานได้มีการก าหนดขีดสมรรถนะประจ ากลุ่มงานไว้ โดยจัดท าเป็นพจนานุกรม
ขีดสมรรถนะประจ ากลุ่มงาน (Functional Competency Dictionary) โดยก าหนดองค์ความรู้ ทักษะคุณลักษณะ 
และระดับค่าคาดหวังในมาตรฐานต าแหน่งงาน (Functional Competency Mapping) ไว้ด้วย  
ตำรำงที่ 3 จ ำแนกบุคลำกรตำมจ ำพวกงำน สำยวิทยำกำรอุทกศำสตร์  

จ ำพวกงำน กลุ่มบุคลำกร จ ำนวน 
วุฒิกำรศึกษำ 

อำยุเฉลี่ย 
< ป.ตร ี ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 

จ าพวกส ารวจและสร้างแผนที่ นายทหารสัญญาบัตร 48 21 10 7 - 46.22 
 นายทหารประทวน 25 19 6 - - 29.71 
จ าพวกสมุทรศาสตร์ นายทหารสัญญาบัตร 18 10 4 3 1 46.00 
 นายทหารประทวน 18 15 2 1 - 38.61 
จ าพวกอุตุนิยมวิทยา นายทหารสัญญาบัตร 20 14 3 3 - 42.66 
 นายทหารประทวน 23 21 2 - - 43.00 
จ าพวกสนับสนุนการเดินเรือ นายทหารสัญญาบัตร 45 38 5 2 - 52.14 
 นายทหารประทวน 72 67 5 - - 38.88 
จ าพวกสนับสนุนสายงานอุทกศาสตร์ นายทหารสัญญาบัตร 67 55 9 3 - 48.37 
 นายทหารประทวน 151 143 7 1 - 38.81 

 องค์ประกอบส าคัญที่ท าให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการท างาน เพ่ือบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ กล่าวคือ การมี
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะจ าพวกส ารวจและสร้างแผนที่ จ าพวกอุตุนิยมวิทยา และจ าพวกสนับสนุน
การเดินเรือ ความมุ่งมั่นต่อความส าเร็จ การเป็นตัวอย่างที่ดีของผู้บังคับบัญชา การสร้างโอกาสในการพัฒนา
ความรู้และการศึกษาต่อ และความม่ันคงในการปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ต้องเปลี่ยนหรือย้ายงาน
บ่อย ท าให้สามารถสั่งสมทักษะและประสบการณ์ในการท างาน และยังมีข้อก าหนดด้านสุขภาพ ความปลอดภัย
และความเสี่ยงภัยไว้ตามที่กองทัพเรือก าหนด กล่าวคือ ให้บุคลากรตรวจสอบสุขภาพประจ าปี และทดสอบ
สมรรถภาพทางกายและคัดกรองสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อรายงานกองทัพเรือผ่านกรมแพทย์ทหารเรือ 
รวมทั้งการตรวจสุขภาพก่อนการเดินทางไปปฏิบัติราชการ เข้าร่วมประชุม หรือรับการศึกษาในต่างประเทศ โดย
กรม ฯ ได้ก าหนดเพ่ิมเติมให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพ่ือเป็นการลดความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติงาน อาทิเช่น การสวมอุปกรณ์นิรภัยทุกครั้งในการปฏิบัติงานบนที่สูง การสวมหน้ากากกรองไอระเหยจาก
การท างานกับเครื่องพิมพ์แผนที่ เป็นต้น เพ่ือให้บุคลากรมีสุขภาพที่แข็งแรง มีแรงกายแรงใจในการปฏิบัติงานให้
บรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ของกรม ฯ ต่อไป ส าหรับการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากรที่ส าคัญ สามารถแบ่งออกได้
เป็น 3 ประเด็น ได้แก่ การปรับโครงสร้างกรม ฯ การบรรจุบุคลากร และการก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าของ
บุคลากร ส่วนพ้ืนฐานของบุคลากรที่มีผลต่อการวางแผนการ เพ่ือพัฒนาและการสร้างขีดความสามารถในการเป็น
องค์การสมรรถนะสูงนั้นได้แสดงไว้ในตารางที่ 4 
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ตำรำงที่ 4 ประเด็นกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนบุคลำกรที่ส ำคัญ พื้นฐำนของบุคลำกรที่มีผลต่อกำรวำงแผนกำร เพื่อ
พัฒนำและกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรเป็นองค์กำรสมรรถนะสูง 

ประเด็นกำรเปลี่ยนแปลง 
ด้ำนบุคลำกรที่ส ำคัญ 

พื้นฐำนของบุคลำกรมีผลต่อกำรวำงแผนกำรพัฒนำและ 
กำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรเป็นองค์กำรสมรรถนะสูง 

1. การปรับโครงสร้างกรมอุทกศาสตร์ 1.1 ทัศนคติที่ดีในการเรียนรู้ตลอดเวลาและมีความมุ่งมั่น 
 1.2 มีความรู้ในสหวิชาชีพที่เป็นพื้นฐานและเข้าใจภาพรวมของงานอุทกศาสตร์ ที่มีขอบเขตความ

รับผิดชอบหลากหลาย 
 1.3 การสั่งสมประสบการณ์และทักษะในการปฏิบัติตามสายงานต่าง ๆ ของกรม ฯ 
 1.4 การใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน เพื่อการสื่อสารและการปฏิบัติงาน การใช้งานคอมพิวเตอร์ และโปรแกรม

ส านักงานพื้นฐาน 
2. การบรรจุก าลังพล 2.1 งานสมุทรศาสตร์ และงานอุตุนิยมวิทยา ต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ที่สามารถท างานและประยุกต์ใช้งาน

แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อการวิเคราะห์ คาดหมาย หรือท านายสภาวะต่าง ๆ 
 2.2 ก าลังพลที่ได้รับการบรรจุในปัจจุบันต้องมีความสามารถหลากหลาย มีความคล่องตัว และความคิดริเริ่ม

ในการปฏิบัติงาน เนื่องจากภาระงานมากกว่าก าลังพลที่บรรจุในปัจจุบัน  
3. การก าหนดเส้นทางความก้าวหน้า ในแต่ละจ าพวกงานมีเส้นทางความก้าวหน้าที่ที่ชัดเจน และมีการสอบแข่งขันเพื่อเลื่อนต าแหน่งที่สูงขึ้น 

(4) สินทรัพย์ 
 1) อำคำรและสถำนที่ กรม ฯ ตั้งอยู่เลขที่ 222 ถนนริมทางรถไฟสายเก่า แขวงบางนาใต้ เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร จ านวนเนื้อที่ประมาณ 59 ไร่ 95 ตารางวา โดยเป็นห้องท างาน ห้องประชุม ห้องสมุด ร้านอาหาร 
กราบพักทหาร คลังเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ และห้องออกก าลังกาย และมีสถานที่สนับสนุนการปฏิบัติงานที่
ส าคัญ คือ กองอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์ ที่ตั้งอยู่อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สถานีอุทกศาสตร์ จ านวน 4 
สถานี (อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา และอ าเภอ
ท้ายเหมือง จังหวัดพังงา) และประภาคารและกระโจมไฟ จ านวน 88 แห่ง ตามจังหวัดชายฝั่งทะเล 
 2) เทคโนโลยี ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ กล่าวคือ องค์ประกอบที่ 1 Hardware คือ เครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายและเครื่องบันทึกข้อมูลส ารวจ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายส าหรับการสร้างแผนที่ เครื่องคอมพิวเตอร์
สมรรถนะสูงในการประมวลผลข้อมูลส ารวจ เครื่องพิมพ์แผนที่ขนาดใหญ่เพ่ือพิมพ์และตรวจสอบต้นฉบับแผนที่ส ารวจ 
เครื่องก าเนิดไฟฟ้าเคลื่อนที่ เป็นต้น องค์ประกอบที่ 2 โปรแกรม (Software) คือ โปรแกรมสร้างภาพสามมิติ 
(Federmaus) โปรแกรมระบบหยั่งน้ าหลายล าคลื่น (SIS) โปรแกรม Hypack Max และ Hysweep โปรแกรม
จ าลองทางคณิตศาสตร์วิเคราะห์ประสิทธิภาพของโซนาร์ โปรแกรมสร้างแผนที่ CARIS โปรแกรมจ าลองทาง
คณิตศาสตร์การไหลเวียนของกระแสน้ า (SMS) ฯลฯ องค์ประกอบที่ 3 ระบบฐานข้อมูล (Database) ระบบพยากรณ์
สภาวะแวดล้อมทางสมุทรศาสตร์ตามชั้นความลึก (ROM) ระบบพยากรณ์สภาวะแวดล้อมทางสมุทรศาสตร์ตาม
ชั้นความลึก (WAVEWATCH) ระบบพยากรณ์สภาวะแวดล้อมทางสมุทรศาสตร์ตามชั้นความลึก (WRF) ระบบ
ควบคุมติดตามระยะไกลและสารสนเทศเครื่องหมายทางเรือ (AIS) สถานีควบคุมย่อยและสถานีลูกข่าย ฯลฯ 
 3) อุปกรณ์ ประกอบด้วย 2 ส่วน กล่าวคือ 1) พาหนะ ส าหรับพาหนะที่ใช้ในการส ารวจ ได้แก่ เรือส ารวจอุทก
ศาสตร์ขนาดใหญ่ (เรือหลวงจันทร เรือหลวงศุกร์ และเรือหลวงพฤหัสบดี) และเรือส ารวจอุทกศาสตร์ใกล้ฝั่ง (เรือโลมา 
1 เรือโลมา 2 และเรือโลมา 3) และพาหนะที่ใช้ในงาน คือ เรือใช้งานเครื่องหมายทางเรือ (เรือหลวงสุริยะ) และ 2) 
เครื่องมือส ารวจ ได้แก่ กล้องวัดมุมประกอบเครื่องวัดระยะทางด้วยแสงเลเซอร์ เครื่องหาต าบลที่ด้วยดาวเทียมความ
ถูกต้องสูงในระบบต่าง ๆ เครื่องหยั่งน้ าด้วยเสียงแบบล าคลื่นเดี่ยวและแบบหลายล าคลื่น สถานีวัดระดับน้ า 
เครื่องตรวจกระแสน้ าตามชั้นความลึก ทุ่นส ารวจสมุทรศาสตร์ เครื่องวัดอุณหภูมิตามชั้นความลึก เครื่องมือเก็บ
ตัวอย่างน้ าทะเลตามชั้นความลึก ฯลฯ 
(5) กฎหมำย กฎระเบียบและข้อบังคับ 
 กรม ฯ ได้ปฏิบัติงานภายใต้ พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและก าหนดหน้าที่ของส่วนราชการ กองทัพเรือ 
กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม พ.ศ.2552 และหน้าที่ตามอัตราเฉพาะกิจกองทัพเรือ หมายเลข 5100 (อฉก.ทร. 5100) 
และมีกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับที่ส าคัญเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ตามตารางที่ 5 
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ตำรำงที่ 5 กฎหมำย กฎระเบียบและข้อบังคับ 
กฎหมำย/ระเบียบ ข้อบังคับ สำระส ำคญั 

1. พระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ก าหนดเวลามาตรฐานส าหรับประเทศ
ไทย 

ประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 36 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2462 และมีผล
บังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2462 ก าหนดให้ใช้เวลาโซนไทม์ +7 ชั่วโมง เป็นเวลาอ้างอิง
ของประเทศไทย 

2. แจ้งความกองทัพเรือ ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2462 ก าหนดให้กรม ฯ มีหน้าที่รักษาเวลามาตรฐานประเทศไทย 
3. มาตรฐาน IHO - S - 44 ก าหนดมาตรฐานชั้นงานส ารวจและการส ารวจทางอุทกศาสตร์ 
4. มาตรฐาน IHO – S - 4 ก าหนดมาตรฐานในการสร้างแผนที่เดินเรือสากล 
5. มาตรฐาน IHO – S - 52 ก าหนดมาตรฐานของเครื่องแสดงแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ 
6. มาตรฐาน IHO – S - 57 ก าหนดมาตรฐานการถ่ายโอนข้อมูลอุทกศาสตร์ 
7. มาตรฐาน IHO – S - 58 ก าหนดมาตรฐานการตรวจสอบแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ 
8. เอกสารแนะน าเกี่ยวกับเครื่องหมายทางเรือ (Aids to 
Navigation NAVGUIDE) 

ก าหนดมาตรฐานส าหรับการวางเครื่องหมายทางเรือ 

9. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความ
ปลอดภัยในการจ้างเอกชนท าการส ารวจและท าแผนที่ 
พ.ศ.2544 ลง 7 กุมภาพันธ์ 2544 

ก าหนดให้กรมอุทกศาสตร์ให้ความเห็นชอบแก่เอกชนที่จะท าการส ารวจอุทกศาสตร์ 
ในน่านน้ าไทย 

10. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 2 สิงหาคม 2548 ให้กรมอุทกศาสตร์ด าเนินการติดตั้งระบบการเตือนสึนามิโดยใช้ข้อมูลการวัด
ระดับน้ าทะเล ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเสนอ 

11. มาตรฐานการพยากรณ์อากาศ World Meteorological 
Organization (WMO)   

ก าหนดมาตรฐานการให้ค าพยากรณ์อากาศในทะเล 

12. บันทึกความร่วมมือกรมเจ้าท่าและกรมอุทกศาสตร์ ก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบเครื่องหมายทางเรือ โดยก าหนดให้กรมอุทกศาสตร์
รับผิดชอบเครื่องหมายทางเรือในทะเลเปิด  

13. บันทึกความร่วมมือไทย (กรมอุทกศาสตร์) และรัฐบาล
อเมริกา (AFTAC) 

การเฝ้าตรวจความสั่นสะเทือนของพื้นพิภพและการเฝ้าระวังการทดลองระเบิด
นิวเคลียร์ 

14. มาตรฐานการพยากรณ์อากาศ  มาตรฐานการตรวจและพยากรณ์อากาศ 

ข.  ควำมสัมพันธ์ระดับองค์กำร 
(6) โครงสร้ำงองค์กำร 
 กรม ฯ เป็นหน่วยงานในสังกัดกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม มีเจ้ากรมอุทกศาสตร์ เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด 
มีผู้บัญชาการทหารเรือเป็นผู้ก ากับดูแลระดับสูงสุดในการด าเนินงานตามสายงานราชการปกติ และเป็นหน่วยงานหนึ่ง
ในส่วนยุทธบริการของกองทัพเรือ มีหน่วยขึ้นตรง จ านวน 8 หน่วย คือ  
1) กองบังคับการ ท าหน้าที่เป็นฝ่ายอ านวยการให้กับผู้บังคับบัญชาและ
ประสานกับหน่วยงานในฝ่ายอ านวยการของกองทัพเรือในเรื่องนโยบาย 
ระเบียบข้อบังคับ และแนวทางการปฏิบัติต่าง ๆ 2) กองวิทยาการ 
ท าหน้าที่ในการประสานงานและติดตามวิทยาการจากต่างประเทศ  
ดูแลระบบเครือข่ายและสารสนเทศ รวมทั้งจัดการฝึกอบรมศึกษาให้กับ
ก าลังพล 3) กองส ารวจแผนที่ 4) กองสร้างแผนที่ 5) กองสมุทรศาสตร์ 
และ 6) กองอุตุนิยมวิทยา ท าหน้าทีเ่ป็นหน่วยรวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์ 
และผลิตข้อมูล เพ่ือน าส่งให้กับ 7) ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ น าไป
สนับสนุนให้กับหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือต่อไป ในส่วนของ 8) หมวดเรือ
อุทกศาสตร์ ท าหน้าที่ให้การสนับสนุนหน่วยที่ด าเนินการรวบรวม 
จัดเก็บ วิเคราะห์ และผลิตข้อมูลข้างต้นในการส่งมอบผลผลิตให้กับ
กองทัพเรือ ส าหรับการก ากับดูแลส่วนราชการนั้น มีส านักงานตรวจ
เงินแผ่นดิน ส านักงานตรวจสอบภายในกองทัพเรือ และกรมจเร
ทหารเรือ เป็นผู้ตรวจสอบการด าเนินงานจากภายนอก โดยมี
โครงสร้างองค์การและระบบก ากับดูแลของกรมอุทกศาสตร์ 
กองทัพเรือ ตามภาพที ่1 

ภำพที่ 1  ผังโครงสร้างองค์การ และระบบก ากับดูแล 
  ของกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ 

กองบังคับการ 

กองส ารวจแผนที่ 

กองสร้างแผนที่ 

กองวิทยาการ 

ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ 

กองสมุทรศาสตร์ 

กองอุตุนิยมวิทยา 

หมวดเรืออุทกศาสตร์ 

เจ้ากรมอุทกศาสตร์ 

ผู้บัญชาการทหารเรือ 

รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์ 

ส านักงานตรวจสอบ
ภายในกองทัพเรือ 

  

ส านักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน  
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  ระบบการรายงานระหว่างคณะกรรมการก ากับดูแลส่วนราชการ ผู้บริหารส่วนราชการ และส่วนราชการที่
ก ากับ ด าเนินการจัดท าควบคุมภายใน โดยเริ่มจากแต่งตั้งให้หน่วยขึ้นตรงของกรม ฯ เป็นหน่วยรับผิดชอบด้าน
ต่าง ๆ ทั้ง 10 ด้านที่กองทัพเรือก าหนด ในการจัดท าแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน และแบบ
ประเมินผลการควบคุมภายใน 10 ด้าน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ 
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 แล้วเสนอเลขานุการคณะท างานจัดวางระบบของ
กรม ฯ รวบรวมและจัดท าแบบรายงานองค์ประกอบควบคุมภายใน รายงานประเมินผลการควบคุมภายใน 10 ด้าน 
และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) และแบบติดตาม ปค.5 (ถ้ามี) แล้วน าเสนอเจ้ากรม
อุทกศาสตร์ลงนาม เสนอต่อคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองทัพเรือ (ส านักงานปลัดบัญชี
ทหารเรือ) ใน 10 ตุลาคมของทุกปี  

(7) ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความต้องการและความคาดหวังต่อผลผลิต ต่อการบริการและ
การปฏิบัติการของกรม ฯ ดังตารางที่ 6 

ตำรำงที่ 6 ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีควำมต้องกำรและควำมคำดหวังต่อผลผลิต ต่อกำรบริกำรและ
กำรปฏิบัติกำร 

ผู้รับบริกำร ควำมต้องกำร/ควำมคำดหวัง ผลผลิตและบริกำร 
ภายในกองทัพเรือ 
1) ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ และศูนย์สงครามใต้
น้ า  2) เรือต่าง ๆ ในกองทัพเรือ 3) ศูนย์อ านวยการ
รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
ภายนอกกองทัพเรือ 
กองบัญชาการกองทัพไทย (แผนทีป่ฏิบัตกิารร่วม) 

ความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูล ความรวดเร็ว
และความต่อเนื่องในการให้บริการ ความเป็นปัจจุบันของ
ข้อมูล ความเป็นมาตรฐาน และความครอบคลุมของข้อมูล
ในพื้นที่ปฏิบัติการกองทัพเรือ 

ข้อมูลข่าวกรองทางอุทกศาสตร์ 

ภายในกองทัพเรือ 
1) ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ และศูนย์สงครามใต้น้ า  
2) เรือต่าง ๆ ในกองทัพเรือ 3) ศูนย์อ านวยการ
รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
ภายนอกกองทัพเรือ 
1) กรมประมง 2) กรมเจ้าท่า 3) กรมทรัพยากร
ธรณีและชายฝั่ง 4) ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 5) 
ศูนย์เตือนภัยแห่งชาติ 6) เรือสินค้าที่เดินเรือในน่านน้ า
ไทย  7) ชาวประมง 8) หน่วยงานการศึกษาและวิจัย
ทางทะเล 9) สถาบันสอนการเดินเรือ 10) หน่วยงาน
อุทกศาสตร์ระหว่างประเทศ 11) ท่าเรือในที่มีเรือ
สินค้าตาม SOLAS เข้าใช้บริการ และ 12) สถานี
วิทยุติดต่อเรือเดินทะเล(การสื่อสารแห่งประเทศไทย) 

แผนที่และบรรณสารการเดินเรือ 
ความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูล ความรวดเร็ว
และความต่อเนื่องในการให้บริการ ความเป็นปัจจุบันของ
ข้อมูล ความเป็นมาตรฐาน และความครอบคลุมของข้อมูล
ในพื้นที่ปฏิบัติการกองทัพเรือ 
ข้อมูลข่าวสารเพื่อความปลอดภยัในการเดินเรือ  
ความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลข่าวสารที่
ให้บริการ การให้บริการที่รวดเร็ว และความครอบคลุมของ
ข้อมูลในน่านน้ าไทย โดยเฉพาะตามเส้นทางเดินเรือและ
ท่าเรือที่ต้องการ 

การบริการเพื่อความปลอดภัย
ในการเดินเรือ 
 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ควำมต้องกำร/ควำมคำดหวัง ผลผลิตและบริกำร 
กรมประมง กรมทรัพยากรทางทะเลละชายฝั่ง และ
กรมทรัพยากรธรณี 
 

ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ ความครอบคลุม
ของข้อมูลในน่านน้ าไทย และรูปแบบและคุณลักษณะของ
ข้อมูลที่สามารถใช้งานร่วมกันได้ 

ข้อมูลข่าวกรองทางอุทกศาสตร์ 

ประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบกิจการท่องเที่ยวทาง
ทะเลการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุ
กองทัพเรือ  

ความสามารถในการเข้าถึงบริการ ความถูกต้องและความ
เป็นปัจจุบันของข้อมูล และความครอบคลุมของข้อมูลใน
น่านน้ าไทย 

การบริการเพื่อความปลอดภัย
ในการเดินเรือ 
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(8) ส่วนรำชกำรหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกันในกำรให้บริกำรหรือส่งมอบงำนต่อกัน 
 กรม ฯ มีหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศที่เกี่ยวข้องในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกัน ดัง
ตารางที่ 7 

ตำรำงที่ 7 ส่วนรำชกำรหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกันในกำรให้บริกำรหรือส่งมอบงำนต่อกัน 
บทบำทหน้ำที่ในกำรปฏบิัตงิำน

ร่วมกัน/ส่งมอบงำนต่อกัน 
บทบำทในกำรสรำ้งนวัตกรรม 

กลไกที่ส ำคัญในกำรสื่อสำร 
ในกำรสื่อสำรระหว่ำงกัน 

ข้อก ำหนดที่ส ำคญั 
ในกำรปฏบิัติงำนร่วมกัน 

หน่วยงานในประเทศ 
1) ส านักงานวิจัยและพัฒนาทาง
ทหารกองเรือ 2) กรมประมง 3) 
กรมเจ้าท่า 4) กรมทรัพยากรธรณี
และชายฝั่ง 5) ส านักงานทรัพยากร
น้ าแห่งชาติ และ 6) ศูนย์เตือนภัย
แห่งชาติ 
หน่วยงานตา่งประเทศ 
1) คณะกรรมาธิการอุทกศาสตร์
ภาคพื้นเอเชียตะวันออก 2) องค์กร
ระหว่างประเทศ เช่น IHO IALA IMO 3) 
หน่วยงานอุทกศาสตร์ที่ มีความ
ร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลและ
ให้ความช่วยเหลือระหว่างกัน และ 4) 
หน่วยงาน/สถาบัน การศึกษา 
 
 

1) การพัฒนาองค์ความรูแ้ละมาตรฐานใน
การส ารวจและสร้างแผนที่  
2) การจัดท าโครงการวิจัยตั้งแต่การ
พัฒนางานประจ าสู่โครงการวิจัย และ
งานวิจัยเร่ิมใหม่ 
3) การจัดท าข้อมูลและรูปแบบข้อมูล
เ ชิ ง พื้ น ที่ ท า ง ท ะ เ ล น อ ก จ า ก
วัตถุประสงค์เพื่อการเดินเรือ เช่น 
แผนที่แสดงแนวเขตการท าประมง
ชายฝั่งและประมงพื้นบ้าน 
4) ก าหนดข้อก าหนดด้านความปลอดภัย
ในการเดินเรือ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ
เครื่องหมายทางเรือ 
5) ข้อก าหนดการถือครองแผนที่และ
บรรณสารการเดินเรือ และเครื่องมือ
เดินเรือ 

1) ด าเนินการส่งมอบข้อมูลและให้
การสนับสนุนทางด้านวิชาการ 2) 
ประชุมและการสัมมนาเชิงวิชาการ 
เพื่อหารือและทบทวนทุนการศึกษา 
องค์ความรู้ และการทบทวนปรับปรุง
หลักสูตรการ ศึกษา 3) การรับแจ้ง
โดยหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ในการปรับเปลี่ ยนและก าหนด
มาตรฐาน ผ่านทางการส่งจดหมาย
เวียน และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
และ 4) การสื่อสารผ่านทาง
โทรศัพท์/โทรสาร 

1) การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่
ถูกต้องทันสมัย แต่ต้องเป็นไป
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ ฯ 2) ความเท่าเทียมกัน
ในการแลก เปลี่ยนข้อมูล 3) 
ความครอบคลุมและครบถ้วน
ของข้อมูล และ 4) รูปแบบของ
ข้อมูลที่ เป็นสากลสามารถ
ท างานร่วมกันได้ 

 

2. สภำวกำรณ์ขององค์กร : สภำวกำรณ์เชิงยุทธศำสตร์ของส่วนรำชกำรเป็นเช่นใด 
ก.  สภำพแวดล้อมด้ำนกำรแข่งขัน 

(9) สภำพแวดล้อมด้ำนกำรแข่งขันทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ 

ตำรำงที่ 8 ข้อมูลผลกำรเทียบเคียงทั้งภำยในและภำยนอก 

ประเด็นกำรเทียบเคียง 
หน่วยงำนที่
เทียบเคยีง 

ผลกำรเทียบเคียง แหล่งข้อมูล 

การเปรียบเทียบภายนอกประเทศ 
ความครอบคลุมของการ
ส ารวจและจัดท าแผนที่ 

กรมอุทกศาสตร์
อินโดนีเซีย 

1) กรมอุทกศาสตร์ท าการส ารวจในพื้นที่ความลึกน้ ามากกว่าและ
น้อยกว่า 200 เมตร ครอบคลุมน้อยกว่ากรมอุทกศาสตร์อินโดนีเซีย 
2) กรมอุทกศาสตร์มีจ านวนแผนที่ที่ควรได้รับการส ารวจใหม่น้อย
กว่ากรมอุทกศาสตร์อินโดนีเซีย 
3) ในน่านน้ าไทยไม่มีพื้นที่ที่ไม่ได้รับการส ารวจอุทกศาสตร์อย่างเป็น
ระบบ 

บรรณสารพิเศษขององค์การ
อุทกศาสตร์สากล หมายเลข 
55 หรือ IHO C-55 

การให้บริการข่าวสาร
เพื่อความปลอดภัยในการ
เดินเรือ 

กรมอุทกศาสตร์
อินโดนีเซีย 

1) น่านน้ าไทยและน่านน้ าอินโดนีเซีย มีการให้บริการค าเตือนเพื่อการ
เดินเรือทั้งใน Local/coastal และ NAVAREA ที่ให้บริการโดยกรม
อุทกศาสตร์ ร่วมกับการสื่อสารแห่งประเทศไทย (CAT) นอกจากนี้ 
ยังมีการให้บริการข้อมูลในพื้นที่ท่าเรือต่าง ๆ โดยกรมเจ้าท่า 
2) ในน่านน้ าไทยมีการจัดท าแผนหลักของ GMDSS และมีการ
ด าเนินการในเรื่อง Safety NET และ NAVTEX บางส่วน ซ่ึงการ
ด าเนินการทั้งในเรื่อง GMDSS และ Safety NET และ NAVTEX ใน
ประเทศไทย ด าเนินการโดยกรมเจ้าท่า 

บรรณสารพิเศษขององค์การ
อุทกศาสตร์สากล หมายเลข 
55 หรือ IHO C-55 

การเปรียบเทียบภายในประเทศ 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจ าปี 

กรม
วิทยาศาสตร์
ทหารเรือ 

กรมอุทกศาสตร์และกรมวิทยาศาสตร์มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ใกล้ เคียงกัน แต่กรมอุทกศาสตร์มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณสูง
กว่าเล็กน้อย 

ส า นั ก ง า น ป ลั ด บั ญ ชี
ทหารเรือ 



รายงานผลการด าเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) กรมอุทกศาสตร์ ปี พ.ศ.2562 หน้า 8 

(10) กำรเปลี่ยนแปลงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ตำรำงที่ 9 แสดงปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป สิ่งที่เปลี่ยนแปลงที่สร้ำงโอกำส ส ำหรับกำรสร้ำง
นวัตกรรม และควำมร่วมมือ 

ปัจจัยแวดล้อม สิ่งที่เปลีย่นแปลงที่สร้ำงโอกำส ส ำหรบักำรสร้ำงนวัตกรรมและควำมร่วมมือ 

ภายใน 1) การปรับโครงสร้างองค์กร กรมอุทกศาสตร์ด าเนินการปรับโครงสร้างองค์กร เพื่อให้เกิดความชัดเจนในความรับผิดชอบการ
บริการข้อมูลและการผลิตผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการปรับปรุงให้เกิดความสอดคล้องของกระวนงานและการจัดท าแผน โดยมุ่งเน้น
การรวบรวม จัดท าฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศทางทะเล (Marine Spatial Data Infrastructure หรือ MSDI)  รวมทั้งผลิตภัณฑ์
และบริการที่มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี มาตรฐานสากล และสอดคล้องกับการปฏิบัติงานโดยมีข้อมูลเป็น
ศูนย์กลางของกองทัพเรือ  
2) การพัฒนาการส่งก าลังบ ารุงสายงานอุทกศาสตร์ให้กับกองทัพเรือให้เพียงพอตามความต้องการ และครอบคลุมพื้นที่
ปฏิบัติการ เป็นการเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการสนับสนุนการบริการและพัสดุสายอุทกศาสตร์ของสถานีอุทกศาสตร์
ภาคต่าง ๆ และยังเป็นการด าเนินการเพิ่มขีดความสามารถและเตรียมความพร้อมของสถานีอุทกศาสตร์ตามแนวคิดของกรมอุทก
ศาสตร์ตามแผนป้องกันประเทศที่มอบกิจให้กองทัพเรือ 
3) การประยุกต์และปรับใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน  การด าเนินการในการจัดท าข้อมูลข่าวกรองภูมิสารสนเทศ
ทางอุทกศาสตร์ ต้องอาศัยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย ท าให้กรม ฯ จ าเป็นต้องเรียนรู้ในการน าเครื่องมือเหล่านั้นมาใช้ใน
การส ารวจและรวบรวมข้อมูล  นอกจากนั้น กรม ฯ มุ่งเน้นจะเป็นหน่วยงานใช้ข้อมูลเป็นศูนย์กลาง จึงมีการจัดหาและการใช้
งานเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายในกลุ่มงานต่าง ๆ  
4) บุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญแลทักษะในสาขาวิชาชีพ  ฐานความรู้เดิมมีการน ามาจัดท าองค์ความรู้อย่างจ ากัด ซ่ึงองค์ความรู้
บางอย่างที่มิได้น ามาจัดท าเป็นองค์ความรู้ตามกระบวนการท างานตามเครื่องมือและอุปกรณ์ที่พ้นสมัยไปแล้ว แต่ก็มีองค์
ความรู้บางอย่างที่เป็นพื้นฐานที่ขาดหายไป เนื่องจากไม่มีการน ามาประโยชน์ในปัจจุบัน 
5) สภาพงบประมาณที่ได้รับในแต่ละปีเมื่อเทียบกับกรมอุทกศาสตร์อินโดนีเซีย ที่ประเทศอินโดนีเซียมีนโยบายสนับสนุนด้านกิจการ
ทางอุทกศาสตร์อย่างชัดเจน พบว่ากรมอุทกศาสตร์อินโดนีเซียที่มีโครงสร้างอยู่ภายใต้กระทรวงกลาโหมได้รับงบประมาณใน
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนสามารถพัฒนาขีดความสามารถของก าลังพลด้วยการให้ความส าคัญในการพัฒนาด้านการศึกษาทาง
อุทกศาสตร์ที่เหนือกว่ากรม ฯ โดยสามารถจัดการศึกษาในระดับต่ ากว่าปริญญาตรีทางด้านอุทกศาสตร์ได้ รวมทั้งสามารถมี
งบประมาณสนับสนุนในการจัดหาเครื่องมือในการส ารวจและผลิตแผนที่ที่ทันสมัยและต่อเรือส ารวจเพิ่มเติม นอกจากนั้นยังมี
ความร่วมมือกับประเทศมหาอ านาจ เช่น สหรัฐฯ จึงมีโอกาสได้พัฒนาศักยภาพได้มากขึ้น 
6) ระเบียบงานและโครงสร้างทางราชการมีขั้นตอนซับซ้อนและใช้เวลาในการด าเนินการ เมื่อเทียบกับกรมอุทกศาสตร์มาเลเซียที่
มีความร่วมมือด้านอุทกศาสตร์ในภาพรวมของประเทศ อาทิเช่น ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการจัดการศึกษาจนสามารถ
ท าการเรียนการสอนทางด้านอุทกศาสตร์ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทได้ นอกจากนี้การแสวงหารูปแบบความร่วมมือกับ
หน่วยงานนอกประเทศของกรมอุทกศาสตร์มาเลเซียนั้น ท าได้ง่ายและเป็นรูปธรรมมากกว่ากรม ฯ เนื่องจากประเทศมาเลเซีย
มีคณะกรรมการบริหารที่เกี่ยวข้องกับทะเลในภาพรวมของประเทศ เพื่อร่วมพิจารณาและตัดสินใจ จึงท าให้มี ข้อจ ากัดด้าน
ความร่วมมือกับต่างประเทศที่ต้องตามระเบียบของทางราชการน้อยกว่า 
7) ก าลังพลกรม ฯ มีจ านวนจ ากัด นายทหารสัญญาบัตรเหล่าอุทกศาสตร์มีการผลิตจากโรงเรียนนายเรือ เพียงปีละ 1 – 2 
นายเท่านั้น ส าหรับนายทหารปริญญามีการเปิดสอบบรรจุน้อย ไม่ทันต่อการปรับปรุงองค์ความรู้และงานที่เกี่ยวกับงานสมุทร
ศาสตร์และงานอุตุนิยมวิทยา ส าหรับการผลิตนายทหารประทวนของกรม ฯ ได้มาจากการผลิตของโรงเรียนชุมพลทหารเรือ
และทหารกองประจ าการสมัคร ซ่ึงก าลังพลส่วนนี้ต้องใช้เวลาในการส่ังสมความรู้และประสบการณ์จนมีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน แต่ก็มีก าลังพลส่วนนี้บางส่วนที่ไม่สามารถปรับตัวได้ทันต่อเทคโนโลยีและการท างานที่เปลี่ยนแปลงไป 

ภายนอก 1) นโยบายรัฐบาล การด าเนินการด้านทะเลของประเทศไม่เป็นรูปธรรมและบูรณาการทุกมิติ  ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐ
ปฏิบัติงานซ้ าซ้อนระหว่างกัน ขาดความร่วมมือ และการแบ่งปันข้อมูลระหว่างกัน 
2) การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องกบัทะเล 
3) ข้อก าหนดขององค์การระหว่างประเทศที่มีการแก้ไขปรับปรุงตลอดเวลา ประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะมุ่ง
เข้าไปมีส่วนร่วมในองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อก าหนดมาตรฐานและข้อก าหนดที่มุ่งบังคับใช้ทั่วโลก โดยที่ประเทศเหล่านั้นมี
ความพร้อมทางด้านองค์ความรู้ เทคโนโลยี และอุตสาหกรรมที่เกื้อหนุนและเกี่ยวข้องกัน เมื่อเทียบกับประเทศอื่นที่มีความ
พร้อมน้อยกว่าและต้องถูกบังคับใช้มาตรฐานและข้อก าหนด จึงท าให้เป็นการท าตามมาตรฐานข้อก าหนดอย่างช้า ๆ จนไม่
สามารถด าเนินการได้ทันต่อมาตรฐานใหม่ที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง  
4) ภาษา ภาษาสากลที่ใช้ในการส่ือสารคือภาษาอังกฤษ และความสามารถในการส่ือสารภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ และ
ภาษาราชการมีความจ าเป็นในภาวะที่มีการเปิดกว้างในรูปของประชาคมอาเซียน ประเทศหลายประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ มีความสามารถทางด้านภาษาดีกว่า เมื่อเทียบกับประเทศไทย 
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(11) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ  
 กรม ฯ ได้รวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพ่ือน า
ข้อมูลมาใช้ในเชิงเปรียบเทียบและเชิงแข่งขัน กล่าวคือ 1) แหล่งข้อมูลภายในประเทศ ได้แก่ ส านักงานปลัด
บัญชีทหารเรือ กรมส่งก าลังบ ารุงทหารเรือ และ 2) แหล่งข้อมูลภายนอกประเทศ ได้แก่ หน่วยงานอุทกศาสตร์
ระหว่างประเทศ องค์การกิจการทางทะเลระหว่างประเทศ และข้อมูลรายงาน EAHC Country Report 
(รายงานทุก 3 ปี)  

ข. บริบทเชิงยุทธศำสตร์ 
(12) ควำมท้ำทำยเชิงยุทธศำสตร์และควำมได้เปรียบเชิงยุทธศำสตร์ 
ตำรำงท่ี 10 แสดงควำมท้ำทำยเชิงยุทธศำสตร์และควำมได้เปรียบเชิงยุทธศำสตร์ 

ด้ำน ควำมท้ำทำยเชิงยทุธศำสตร ์ ควำมได้เปรียบเชิงยุทธศำสตร ์

ด้ำนพันธกิจ 

 

1) การส ารวจอุทกศาสตร์ สมุทรศาสตร์ และอุตุนิยมวิทยาทาง
ทะเลได้ครอบคลุมหัวข้อข่าวสารส าคัญทางอุทกศาสตร์ และ
ทันเวลา เพื่อจัดท า Hydrographic Spatial Data 
Infrastructure หรือ HSDI  
2) การจัดท า Hydrographic Spatial Data Infrastructure หรือ 
HSDI ได้อย่างครบถ้วน เพื่อเตรียมส าหรับการน าไปเป็นส่วน
หนึ่งของโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศทางทะเลของ
ประเทศ (Marine Spatial Data Infrastructure หรือ MSDI)  
3) การยกระดับความส าคัญของงานอุทกศาสตร์ ผ่านการ
ให้บริการตามแนวคิด “One Stop Service” ซ่ึงเป็นการเพิ่ม
ความตระหนักของความส าคัญของทะเลในอีกทางหนึ่ง 

1) การจัดหาเรือด าน้ าของกองทัพเรือ ท าให้กรม ฯ ได้มีการ
พัฒนาความรู้ ผลิตภัณฑ์ และการบริการรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารในทุกสาขามากขึ้น 
2) ความเป็นหน่วยงานหลกัด้านอุทกศาสตร์ของประเทศ และ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
3) การให้บริการเชิงรุกที่รวดเร็ว ในรูปแบบ “One Stop 
Service” ที่มุ่งเน้นความเขา้ถึงและความตอ่เนื่องในการบรกิาร  
ความครอบคลุมของข้อมูลแต่ละประเภท และครอบคลุมพื้นที่ที่
ต้องการ 
 

ด้ำนกำร
ปฏิบัติกำร 

1) การเตรียมปฏบิัติงานตามโครงสร้างกรมอุทกศาสตร์ใหม่  
2) การจัดการและรับมือกับภาระงานที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ 

1) การเป็นหน่วยงานอุทกศาสตร์ของประเทศไทย จึงมีโอกาส
ในการน าองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านอุทกศาสตร์ที่ได้รับ
การถ่ายทอดจากหน่วยงานอุทกศาสตร์ต่างประเทศและ
องค์การระหว่างประเทศมาประยุกต์ใช้ภายในประเทศ เพื่อ
การพัฒนาด้านการทหารและสนับสนุนรัฐบาลในการพัฒนา
ประเทศ 
2) การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทางอุทกศาสตร์
ต่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทะเลในประเทศ ให้
ปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐานสากลเดียวกันเพื่อความเป็น
เอกภาพ 
3) การน าผลการวิจัยและพัฒนาของกรมอุทกศาสตร์ที่ท าให้
การบริการแผนที่เดินเรือสามารถเข้าถึงผู้ใช้ได้ตามแนวคิดที่ว่า 
“ได้สิ่งที่ต้องการในเวลาที่ต้องการ” 
4) มีเรือส ารวจขนาดใหญ่ และความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ 
เพื่อร่วมกันปฏิบัติงานและเติมเต็มองค์ความรู้และความต้องการ
ข้อมูลระหว่างกัน 

ด้ำนควำม
รับผิดชอบต่อ

สังคม 

การยกระดับความส าคัญและเผยแพร่ความส าคัญของงานอุทก
ศาสตรข์องประเทศไทยที่มีต่อสังคมทั้งในทางตรงและทางอ้อม 

มีข้อมูลพื้นฐานทางทะเลด้านต่าง ๆ ที่สามารถน าไปต่อยอด
และสร้างมูลค่าเพิ่ม 

ด้ำนบุคลำกร 1) การเตรียมองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานตามเครื่องมือและ
อุปกรณ์ มาตรฐานการส ารวจและสร้างแผนที่ ข้อก าหนด
องค์กรสากลระหว่างประเทศ และการปฏิบัติงาน ในลักษณะ
ข้อมูลเป็นศูนย์กลาง 
2) การรวบรวมและจัดการความรู้ในกระบวนการท างานของกรม 
ฯ ได้อย่างครบถ้วน เพื่อน ามาจัดท าเป็นหลักสูตรพื้นฐานต่าง ๆ 
ของกรม ฯ ได้อย่างครบถ้วนทุกการปฏิบัติงานของกรม ฯ เพื่อ
ลดการท างานโดยยึดความสามารถเฉพาะบุคคล  

การเป็นหน่วยงานอุทกศาสตร์ของประเทศไทย จึงมีโอกาสใน
การน าองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านอุทกศาสตร์ที่ได้รับการ
ถ่ายทอดจากหน่วยงานอุทกศาสตร์ต่างประเทศและองค์การ
ระหว่างประเทศมาประยุกต์ใช้ภายในประเทศ เพื่อการพัฒนา
ด้านการทหารและสนับสนุนรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ 



รายงานผลการด าเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) กรมอุทกศาสตร์ ปี พ.ศ.2562 หน้า 10 

ค. กำรด ำเนินกำร 
(13) ระบบกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำร 
 กรม ฯ ได้น าแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาใช้ในการประเมินและปรับปรุงกระบวนการ
ท างานหลักและกระบวนการสนับสนุน เพ่ือให้เกิดผลการด าเนินการที่ดีอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังน าเครื่องมือ
ต่าง ๆ มาใช้เพ่ือเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ได้แก่ 1) การท างานที่เป็นระบบ โดยการน า
โปรแกรมระบบสารสนเทศ ทั้งการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างมาใช้  2) การปลูกฝัง
จิตส านึกให้แก่บุคลากรในการให้โอกาสก าลังพลทุกนายร่วมกันคิด ร่วมท างานเป็นหมู่คณะ และ ชี้ให้เห็น
ความส าคัญของการขับเคลื่อนของกรมอุทกศาสตร์ จนไปสู่ความจ าเป็นของการเปลี่ยนแปลง และ 3) การ
มุ่งเน้นจัดท าแผนและจัดการความรู้  เพ่ือมุ่งสู่การเป็นองค์การเรียนรู้ (Learning Organization) มาใช้ในการ
พัฒนาองค์กร โดยเน้นการพัฒนาการเรียนรู้สภาวะของการเป็นผู้น าในองค์กร (Leadership) และการเรียนรู้
ร่วมกันของบุคลากรในองค์กร (Team Learning) เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์  
และทักษะร่วมกัน และพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องทันต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขัน 

 
ส่วนที่ 1.2 

แผนงำนกำรปรับปรุงเพื่อยกระดับกำรพัฒนำสู่ระบบรำชกำร 4.0 

ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา หน่วยงานได้มีการปรับปรุงอะไรบ้างหรือมีแผนการปรับปรุงอย่างไรบ้างที่เป็น
การพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 พร้อมสรุปสาระส าคัญของแผนงาน/โครงการดังกล่าว ตามตารางท่ี 11 

ตำรำงท่ี 11 แสดงแผนงำนกำรปรับปรุงเพื่อยกระดับกำรพัฒนำสู่ระบบรำชกำร 4.0 
ชื่อแผนงำน/โครงกำร ปีที่ด ำเนินกำร ผลที่คำดว่ำจะได้รบั 

องค์กำรที่เปิดกวำ้งและเชื่อมโยงถงึกัน (Open & Connected Organization)  
แผนงานพัฒนาระบบแสดงผลข้อมูลขา่ว
กรองภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์ 

2563 - 2565 ได้ระบบบริหารจัดการข้อมูลข่าวกรองภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์ 
เพื่อสนับสนุนการวางแผนและการปฏิบัติการทางทหารของกองทัพเรือ 

แผนงานจัดท าฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศทาง
อุทกศาสตร์ (Hydro Geospatial 
Database) 

2563 - 2565 ได้ระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์ เพื่อจัดเก็บข้อมูลอย่าง
มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ 

แผนงานจัดท าชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศทาง
อุทกศาสตร์ (Hydro Spatial Theme) 

2563 - 2565 ได้ชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์ ที่ได้มาตรฐานสากล 

องคก์ำรที่ยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง (Citizen-Centric Organization) 
โครงงานพัฒนาระบบให้บริการขอ้มูลแผนที่
เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือขา่ย 
(ENC Web Map Service)  

2563 - 2564 ได้ระบบให้บริการข้อมูลแผนที ่ENC ส าหรับ ทร. ได้ใช้งานและสืบค้น
ข้อมูล ได้ตลอดเวลา และจากอุปกรณ์ Smart Device ผ่านเครือข่าย
ภายในกองทัพเรือ 

องคก์ ำรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมยั (Smart & High Performance Organization) 
การจัดท าข้อตกลงความร่วมระหว่างกรม
อุทกศาสตร์ และกรมเจ้าท่า ด้านแผนที่ทาง
ทะเล และเครื่องหมายทางเรือ  

ตั้งแต่ 2562 เป็นต้นไป - ประเทศไทยมความพร้อมในการรับการตรวจสอบประเทศสมาชิก
องค์การทางทะเลระหว่างประเทศภาคบังคับ ในหัวข้อประกาศเตือนด้าน
การเดินเรือ แผนที่ ทุ่น เครื่องหมายช่วยการเดินเรือ บริการด้านอุทก
ศาสตร์ 
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ภาพที ่1-1 การด าเนินงานส าคัญที่ต้องด าเนินการของกรมอุทกศาสตร์  

ส่วนที่ 2 กำรด ำเนนิกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐสู่ระบบรำชกำร 4.0 
 
หมวด 1 กำรน ำองค์กำร 

1.1 ระบบกำรน ำองค์กรของส่วนรำชกำรได้สร้ำงองค์กำรที่ยั่งยืน  
 ผู้บริหารของกรม ฯ น าโดยเจ้ากรมอุทกศาสตร์ให้ความส าคัญต่อการน าองค์การ โดยใช้กระบวนการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรทุกระดับแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และน าข้อมูลที่ได้จากการรับฟังความต้องการและ
ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จัดท าวิสัยทัศน์ ค่านิยมของกรม ฯ อีกทั้งได้ทบทวน ปรับปรุง 
พัฒนาเพ่ือให้สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ 20 ปีของประเทศและกองทัพเรือ น ามาก าหนดกรอบยุทธศาสตร์ 
20 ปี ของกรมอุทกศาสตร์ เพ่ือมุ่งสู่วิสัยทัศน์ “จะเป็นหน่วยงานที่ใช้ข้อมูลเป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนการ
ปฏิบัติการของกองทัพเรือ ด้วยการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ” การก าหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การใช้
ข้อมูลเป็นศูนย์กลางมุ่งเน้นในการสนับสนุนการปฏิบัติการของกองทัพเรือ ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และ
ค านึงถึงผลกระทบด้านการให้บริการความปลอดภัยในการเดินเรือเป็นหลัก โดยอาศัยเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนให้สอดคล้องต่อพันธกิจของกรม ฯ ทั้งนี้ผู้บริหารจะใช้วิธีการประชุมเพ่ือทบทวนเป็นประจ าต่อเนื่องทุกปี 
ซ่ึงผู้บริหารทุกระดับเป็นผู้สื่อสารวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ระยะสั้นและระยะยาว ค่านิยม และเป้าหมาย 
ผลการด าเนินการไปยังบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกคน ทั้งภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์การ ด้วยระบบ
การสื่อสารแบบ 2 ทิศทาง (Two – Way Communication) ท าให้บุคลากรรับรู้เข้าใจ และน าไปปฏิบัติ 
ตลอดจนให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ ทั้งยังมีการจัดส่งคณะผู้บริหารไปหารือการท างานกับหน่วยงานในกองทัพเรือ
และหน่วยงานภายนอกอีกด้วย นอกจากนี้เจ้ากรมอุทกศาสตร์ได้มีนโยบายมุ่งเน้นการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ Model Thailand 4.0 โดยพัฒนากรม ฯ ไปสู่การจัดท าโครงสร้างข้อมูลพ้ืนฐานทางอุทกศาสตร์   
(Hydrographic Data Infrastructure : HSDI) 
เชื่อมโยงไปสู่ระบบข้อมูลข่าวกรองทางอุทกศาสตร์ที่มี
ประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน มีการก าหนดเจ้าภาพ
ในการขับเคลื่อนงานระบบราชการ 4.0 ภายในกรม ฯ 
และออกแนวทางปฏิบัติให้ทุกหน่วยงานด าเนินการ 
ตลอดจนปรับปรุงวิธีการท างานให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือยกระดับมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของกรม ฯ ให้ก้าวทันตามกระแสการ
เปลี่ยนแปลงสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ การ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และคิดค้นนวัตกรรม ซึ่ง
จากการรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการ การ
ทบทวนลักษณะส าคัญขององค์กร และการประเมิน
ยุทธศาสตร์กองทัพเรือ พ.ศ.2560 – 2579 ท าให้
ทราบการด าเนินงานส าคัญที่ต้องด าเนินการ ตาม
ภาพที่ 1-1 
 เจ้ากรมอุทกศาสตร์ยังได้ควบคุมและก ากับให้มี การสร้างองค์การคุณภาพท่ียั่งยืน โดยได้ด าเนินการในด้าน
ต่างๆ จ านวน 6 ด้าน ตามภาพที่ 1-2 ทั้งนี้เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามวิสัยทัศน์ ที่ก าหนดให้ด าเนินการ
เสนอโครงการเสริมสร้างก าลังกองทัพ ของกลาโหม ในโครงการผลิตแผนที่เรือด าน้ าและระบบแสดงข้อมูลข่าว
กรองทางอุทกศาสตร์ และมอบหมายให้หน่วยขึ้นตรงกรมอุทกศาสตร์ จัดท าแผนปฏิบัติงานส ารวจข้อมูลอุทก
ศาสตร์ บรรรจุไว้ในแผนปฏิบัติงานในระยะกลาง และแผนงานประจ าปีซึ่งเมื่อด าเนินการตามโครงการผลิตแผน
ที่เรือด าน้ าและระบบแสดงข้อมูลข่าวกรองทางอุทกศาสตร์ เรียบร้อยแล้วจะได้ผลผลิตคือ แผนที่เรือด าน้ า และ
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ข้อมูลข่าวกรองทางอุทกศาสตร์ ในพ้ืนที่ที่ก าหนด 
ผลที่คาดว่าจะได้รับเมื่อโครงการนี้เสร็จสมบูรณ์ 
จะท าให้กองเรือด าน้ า ศูนย์ปฏิบัติการเรือด าน้ า 
และศูนย์สงครามทุ่นระเบิด มีแผนที่เรือด าน้ าและ
ระบบแสดงข้อมูลข่าวกรองทางอุทกศาสตร์ ใน
พ้ืนที่ที่ก าหนดไว้ใช้งาน ในการปฏิบัติการทางทหาร 
ช่วยในการวางแผนและประกอบการตัดสินใจ ซึ่งจะ
ส่งผลต่อความส าเร็จของการปฏิบัติการทางเรือ
ของกองทัพเรือ 
 เจ้ากรมอุทกศาสตร์สร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
โดยวิธีการ 1) มีการประชุม เพ่ือทบทวนผลการด าเนินงานเป็นประจ าต่อเนื่อง 2) สื่อสารแนวทางทุกช่องทางให้
บุคลากรไดร้ับรู้และเข้าใจและน าไปปฏิบัติ 3) น าผลและข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมา
ปรับปรุงกระบวนการท างานอย่างเป็นระบบ อีกทั้งมีนโยบายการสร้างนวัตกรรมภายในองค์การ วางแนวทาง
การสร้างนวัตกรรมด้านโครงสร้างข้อมูลพื้นฐานทางอุทกศาสตร์ (Hydrographic Data Infrastructure : HSDI) 
น าไปสู่การมีระบบข้อมูลข่าวกรองทางอุทกศาสตร์ และให้บุคลากรทุกระดับสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ โดยมุ่ง
แก้ปัญหาที่ส าคัญที่เกิดจากการปฏิบัติงานในการสนับสนุนการปฏิบัติการของกองทัพเรือ และการให้บริการ
ความปลอดภัยในการเดินเรือให้แก่ประชาชนที่มีต่องานบริการของกรม ฯ เพ่ือพัฒนาระบบการท างานให้
ตอบสนองความต้องการกองทัพเรือและประชาชน ตัวอย่างนวัตกรรมที่ส าคัญในการสนับสนุนการปฏิบัติการของ
กองทัพเรือ และการให้บริการบริการประชาชน ได้แก ่การวิจัยตะเกียงเลนซ์หมุน การน าเทคโนโลยีมาจัดท าระบบ
การจ าหน่ายแผนที่และบรรณสารการเดินเรือออนไลน์ ซึ่งช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการ ประหยัดเวลา
ในการเดินทางมาติดต่อขอซื้อแผนที่และบรรณสารการเดินเรือ มีแผนที่และบรรณสารการเดินเรือตัวอย่างได้เห็น
ก่อน และจ านวนสินค้าคงคลังให้ตรวจสอบการสั่งซื้อ ซึ่งท าให้ลดระยะเวลาการรอคอยของผู้รับบริการที่เดินทาง
มาด้วยตนเองจากเดิม 15 – 20 นาที เหลือ 3 – 5 นาที เจ้าหน้าทีส่ามารถน าข้อมูลที่ได้จากระบบ ฯ ไปวิเคราะห์
ความต้องการ ตลอดจนสามารถส ารวจความพึงพอใจในการรับบริการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วมากขึ้น 

1.2 กำรป้องกันทุจริตและสร้ำงควำมโปร่งใส  
 ผู้บริหารของกรมอุทกศาสตร์ในทุกระดับ ยึดมั่นและก าหนดเป็นนโยบายให้กับผู้ปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ 
ให้การปฏิบัติราชการต่าง ๆ ในความรับผิดชอบจะต้องเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง มีความโปร่งใส สุจริต ตรวจสอบได้ หากมีการกระท าผิดได้มีการแต่งตั้งกรรมการสอบสวนหา
ข้อเท็จจริง และมีค าสั่งกรมอุทกศาสตร์ เพ่ือลงโทษผู้กระท าผิดอย่างจริงจัง รวมทั้งประกาศให้ข้าราชการ
โดยทั่วไปได้รับทราบและเป็นบทเรียนในการปฏิบัติงานของแต่ละคน และมีการติดตามโดยการรายงานการลง
ทัณฑ์ของหน่วยขึ้นตรงให้กรม ฯ ทราบทุกเดือน นอกจากนี้ได้แต่งตั้งคณะท างานจัดวางระบบควบคุมภายใน
กรมอุทกศาสตร์ และคณะท างานติดตามประเมินผลและจัดท ารายงานการควบคุมภายในกรมอุทกศาสตร์ เพ่ือ
ติดตามการปฏิบัติงาน ประเมินผล และจัดท ารายงานการควบคุมภายในกรมอุทกศาสตร์ ให้เป็นไปตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ตรวจสอบให้มีการประเมินผล
และรายงานตามวงรอบ โดยมีเจ้ากรมอุทกศาสตร์เป็นผู้ลงนามในรายงานด้วยตนเอง  และหากการตรวจสอบ
จากส านักงานตรวจภายในกองทัพเรือ หรือกรมจเรทหารเรือ พบข้อบกพร่อง ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้แก้ไข
ข้อบกพร่องและรายงานการแก้ไขให้ผู้รับผิดชอบรับทราบตามก าหนดเวลา 
 เจ้ากรมอุทกศาสตร์ ก าหนดให้มีระเบียบกรมอุทกศาสตร์ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2555 ให้มี
คณะกรรมการบริหารและวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมอุทกศาสตร์ โดยมีรองเจ้ากรมอุทกศาสตร์ (2) 
เป็นประธานกรรมการ และมีกรรมการจากหน่วยขึ้นตรงกรมอุทกศาสตร์อีก 7 นายร่วมเป็นกรรมการ มีหน้าที่โดย

ภาพที ่1-2 การสร้างองค์การคุณภาพทีย่ั่งยืน 
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ย่อคือ การก ากับดูแลการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมอุทกศาสตร์ ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ.2547 โดยก าหนดประเภทของข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้และข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย 
ก าหนดมาตรการและวิธีการในการยื่นค าขอเป็นลายลักษณ์อักษรในการให้บริการข้อมูลข่าวสารเมื่อประชาชนมี
การร้องขอ และให้กรรมการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด โดยค านึงถึงความมั่นคงของชาติเป็นส าคัญ 
ส าหรับค่าใช้จ่ายในการส าเนาหรือผลิตข้อมูลเพ่ิมเติม มีการก าหนดอัตราไว้ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ขอข้อมูลทราบ
ก่อนการตัดสินใจ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายที่ได้รับทั้งหมดจะถูกน าส่งให้กับกรมบัญชีกลางโดยไม่หักค่าด าเนินการแต่อย่างใด 
ในส่วนของการพิจารณาที่เกี่ยวกับสิทธิก าลังพล และการสอบประเภทต่างๆ เช่น การพิจารณาการเลื่อนยศ/เลื่อน
ต าแหน่ง การพิจารณาบ าเหน็จของก าลังพลในระดับต่าง ๆ การสอบเลื่อนฐานะของนายทหารสัญญาบัตรและ
นายทหารประทวนในสาขาอาชีพ เป็นต้น เจ้ากรมอุทกศาสตร์ ถือปฏิบัติตามแนวทางที่กองทัพเรือก าหนดไว้ โดย
การแต่งตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาในเรื่องดังกล่าวขึ้นมาเป็นการเฉพาะ มีข้าราชการที่มีความรู้ตามสาขา
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ มีขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน/ประกาศให้ก าลังพลทั่วไปได้รับทราบ มีการประชุม
พิจารณาในเรื่องนั้น ๆ อย่างโปร่งใส สุจริต ยุติธรรม และเมื่อได้ข้อยุติในเรื่องนั้น ๆ แล้ว มีการประกาศ/แจ้งให้
ก าลังพลโดยรวมหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างเปิดเผย 
 เจ้ากรมอุทกศาสตร์ก าหนดแนวทางการจัดการเรื่องข้อร้องเรียนให้สอดคล้องกับการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราว
ร้องทุกข์ของกองทัพเรือ เพ่ือรับฟังความต้องการ ค าติชม ข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ และเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ 
จากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านทางช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ของกรมอุทกศาสตร์ และก าหนดการ
รายงานตามกรอบเวลาและช่องทางที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของกองทัพเรือก าหนด โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดการข้อร้องเรียนกรมอุทกศาสตร์ โดยมีหัวหน้านายทหารฝ่ายอ านวยการ กรมอุทกศาสตร์ เป็นประธาน
กรรมการโดยต าแหน่ง และมีข้าราชการโดยต าแหน่ง จ านวน 9 นาย ร่วมเป็นกรรมการ นอกจากนั้นยังได้จัดท า
คู่มือการปฏิบัติงานจัดการข้อร้องเรียนกรมอุทกศาสตร์ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานอีกด้วย 

1.3 กำรมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ผ่ำนกำรมีส่วนร่วมจำกเครือข่ำยท้ังภำยในและภำยนอก  
 เจ้ากรมอุทกศาสตร์ ให้ความส าคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมขององค์การ ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วม
ในถ่ายทอดความรู้ระหว่างกัน ตามวิธีการ “พ่ีสอนน้อง” ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ สิ่งใหม่ ๆ 
ตามโครงการ “ชุมชนนักประดิษฐ์” ตลอดจนการสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของบุคลากรรุ่นใหม่ สร้างผลงาน
ให้กรม ฯ ตัวอย่างกิจกรรม ได้แก่ การพัฒนาระบบให้บริการข้อมูลแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ
เครือข่าย ซ่ึงมีจุดเน้นในการออกแบบระบบการท างานโดยใช้เทคโนโลยีมาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน 
(Smart Workflow) ในการให้บริการข้อมูลแผนทีเ่ดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับกองทัพเรือได้ใช้งานและสืบค้น
ข้อมูลได้ตลอดเวลา เป็นต้น นอกจากนี้กรม ฯ มีนโยบายในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานใน
ประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับทะเล เช่น กรมเจ้าท่า กรมทรัพยากรธรณี การท่าเรือแห่งประเทศไทย กรมอุตุนิยมวิทยา 
เพ่ือบูรณาการการท างานทางทะเลร่วมกัน   

1.4 กำรค ำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งในระยะสั้น และระยะยำว  
 เจ้ากรมอุทกศาสตร์ ได้วางระบบการก ากับดูแลองค์การที่ดี โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างาน
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ท าหน้าที่ในการทบทวนและขับเคลื่อนนโยบายก ากับดูแลตนเองท่ีดี 
ก ากับ ติดตามการปฏิบัติงานอย่างมีธรรมาภิบาล ประกาศนโยบาย ฯ และถ่ายทอดให้ทุกหน่วยขึ้นตรงของกรม ฯ 
ได้ถือปฏิบัติ ส าหรับการสื่อสารนโยบาย ฯ ได้สื่อสารผ่านเว็บไซต์ให้หน่วยขึ้นตรงของกรม ฯ รับทราบ และก าหนด
ตัวชี้วัดที่ชัดเจนให้สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานตามมาตรการ/โครงการได้ อีกทั้งสื่อสารถ่ายทอดให้
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนเสียได้รับทราบ ตลอดจนรับข้อเสนอแนะมาทบทวน ปรับปรุงแนวทางการท างานตาม
นโยบายก ากับดูแลตนเองที่ดีในทุกปี และสรุปผลการด าเนินงานให้กับผู้บริหารทุกระดับได้รับทราบ เพ่ือให้ทุก
หน่วยขึ้นตรงของกรม ฯ น าไปปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน ให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานนโยบาย
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การก ากับดูแลตนเองที่ดี ประกอบกับได้มอบหมายให้น าประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบเชิงลบในการออก
ปฏิบัติราชการของหน่วยเข้าหารือ เพ่ือวางแผนและก าหนดแนวทางร่วมกัน เพ่ือลดผลกระทบเชิงลบที่อาจจะ
เกิดข้ึน ตัวอย่างการจัดการผลกระทบตามภารกิจที่ส าคัญของกรม ฯ เช่น 1) เจ้ากรมอุทกศาสตร์ หรือผู้แทน จะ
มอบนโยบายและให้โอวาทแก่หน่วยเรือและก าลังพลที่ออกปฏิบัติราชการให้ค านึงถึงผลกระทบสังคมของการ
ปฏิบัติราชการ ตลอดจนการด าเนินการปฏิบัติการจิตวิทยาและการประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่
ปฏิบัติงาน 2) การบ าบัดของเสียจากกระบวนการพิมพ์แผนที่ เป็นต้น 
 จากการที่ผู้บริหารของกรม ฯ น าโดยเจ้ากรมอุทกศาสตร์ได้ให้ความส าคัญต่อการน าองค์การ และมอบ
นโยบายให้ด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ท าให้กรม ฯ สามารถด าเนินการส ารวจ รวบรวม และจัดท าข้อมูลอุทกศาสตร์
สนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารของกองทัพเรือ [หมวด 7 ข้อ 7.1.2] ได้ร้อยละ 100 ตามตัวชี้วัดของการ
บรรลุผลลัพธ์ตามพันธกิจหรือภารกิจของส่วนราชการตามที่ระบุไว้ สามารถส่งมอบผลผลิตและบริการที่สามารถ
สนับสนุนให้แก่ผู้รับบริการเทียบกับจ านวนที่ขอรับบริการ ได้ร้อยละ 70 [หมวด 7 ข้อ 7.1.1] ผลลัพธ์ของการ
จัดการผลกระทบทางลบ ท าให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพึงพอใจต่อการบริการต่าง ๆ ที่ส าคัญของกรม ฯ   
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ภาพท่ี 2-1 โอกาสเชิงยุทธศาสตร์ท่ีส าคัญของกรมอุทกศาสตร์ 
กองทัพเรือ 

หมวด 2 กำรวำงแผนเชิงยุทธศำสตร์ 

2.1 แผนยุทธศำสตร์ที่ตอบสนองควำมท้ำทำย สร้ำงนวัตกรรม กำรเปลี่ยนแปลง และมุ่งเน้นประโยชน์สุข
ประชำชน  
 ด้วยการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา และ
สถานการณ์การการแสวงหาและใช้ประโยชน์จากทะเลที่เพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้กรมอุทกศาสตร์จ าเป็นต้องปรับ
องค์กรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง เจ้ากรมอุทกศาสตร์ได้ตระหนักถึงเรื่องดังกล่าว จึงได้มีการทบทวนการ
บริหารองค์กรเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ภายใต้งบประมาณที่จ ากัด เป็นสิ่งท้าทายส าหรับผู้บริหาร เจ้ากรมอุทกศาสตร์ 
จึงได้น าเครื่องมือในการบริหารภาครัฐแนวใหม่มาใช้ในการบริหารนั่นคือแผนที่ยุทธศาสตร์ ซึ่งกองต่าง ๆ จะได้
บริหารงานตามเป้าหมายและจะท าให้ กรมอุทกศาสตร์เป็นหน่วยงานที่ใช้ข้อมูลเป็นศูนย์กลางในการสนับสนุน
การปฏิบัติการของกองทัพเรือ ด้วยการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ร่วมกับใช้กลไกการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
บุคลากรทุกระดับและเครือข่ายในพ้ืนที่ ผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสังกัดกรมฯ ร่วมแสดงความคิดเห็น ระดม
สมอง คิดวิเคราะห์ ในการพัฒนายุทธศาสตร์ โดยคณะท างานจัดท าแผนยุทธศาสตร์ น าเสนอแผนยุทธศาสตร์ 
โดยมุ่งหวังให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ตามงานท่ีได้รับมอบหมาย ได้แก่ 1) การสนับสนุนข้อมูลทางอุทกศาสตร์เพ่ือ
การปฏิบัติการทางทหารของกองทัพเรือด้วยข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลข่าวกรองทางอุทกศาสตร์  2) ปรับโครงสร้าง
และพัฒนาระบบของกรมอุทกศาสตร์ให้สามารถรองรับระบบการเป็นหน่วยงานที่ใช้ข้อมูลเป็นศูนย์กลาง  3) 
พัฒนาการส่งก าลังบ ารุงสายงานอุทกศาสตร์ให้กับกองทัพเรือให้เพียงพอตามความต้องการ และครอบคลุม
พ้ืนที่ปฏิบัติการ 4) ให้บริการข้อมูลเพ่ือความปลอดภัยในการเดินเรือและการบรรเทาสาธารณภัยให้แก่
หน่วยงานภาครัฐ และประชาชน ได้อย่างถูกต้อง ทันสมัยตามมาตรฐานสากล ครอบคลุมพ้ืนที่รับผิดชอบของ
กองทัพเรือ และ 5) เสริมสร้างขีดสมรรถนะก าลังพลให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล  

2.2 เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ทั้งระยะสั้นและระยะยำวสอดคล้องพันธกิจและยุทธศำสตร์ชำติ  
 การประเมินสภาพการแข่งขันขององค์การภายในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอุทกศาสตร์ 
น ามาก าหนดเป็นความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ของกรม ฯ ตามภาพท่ี 2-1 รวมทั้งทิศทางนโยบาย การขับเคลื่อน 
ยุทธศาสตร์ของประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และยุทธศาสตร์กองทัพเรือที่มีเป้าหมาย ผู้รับบริการ 
(ประชาชน/ผู้ประกอบกิจการ ฯในพ้ืนที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ) ต้องมีความปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย์สิน 
และความม่ันคงในการประกอบสัมมาชีพ ประชาชนที่ได้รับประสบภัยพิบัติ ฯ ต้องได้รับการช่วยเหลือโดย ทันที
เมื่อเกิดเหตุการณ์ โดยมีจุดเน้นเป้าหมายคือ การจัดท าโครงสร้างข้อมูลพ้ืนฐานทางอุทกศาสตร์ Hydrographic 
Data Infrastructure หรือ HSDI หรือข้อมูลข่าวกรองทางอุทกศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน เพ่ือมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของการสนับสนุนการปฏิบัติการของกองทัพเรือ และการให้บริการความปลอดภัยในการคมนาคม
ทางทะเล รวมถึงการค านึงถึงประเด็นท้าทายใหม่ ๆ เช่น การจัดการข้อมูลข่าวกรองภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์ 
เพ่ือสนับสนุนการวางแผนและการปฏิบัติการทางทหาร
ของกองทัพเรือ การจัดท าชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศทาง
อุทกศาสตร์ (Hydro Spatial Theme) และความพร้อม
ในการรับการตรวจสอบประเทศสมาชิกองค์การทางทะเล
ระหว่างประเทศภาคบังคับ ในหัวข้อประกาศเตือนด้านการ
เดินเรือ แผนที่ ทุ่น เครื่องหมายช่วยการเดินเรือ บริการ
ด้านอุทกศาสตร์ เป็นต้น น าผลการวิเคราะห์มาจัดท าเป็น
แผนระยะปานกลาง คือ แผนยุทธศาสตร์กรมอุทกศาสตร์ 
พ.ศ.2560 – 2567 เพ่ือมุ่งสู่วิสัยทัศน์ “จะเป็นหน่วยงาน
ที่ใช้ข้อมูลเป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนการปฏิบัติการ
ของกองทัพเรือ ด้วยการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ” และ
แผนระยะสั้น คือ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
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ภาพที ่2-2 กระบวนการจัดท าแผนปฏิบตัิราชการประจ าปี
งบประมาณ 

2.3 แผนขับเคลื่อนในทุกระดับและทุกภำคส่วน 
 การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ กรม ฯ ได้ขับเคลื่อนแผนในทุกระดับ โดยก าหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 
มาตรการไว้อย่างชัดเจน และถ่ายทอดผ่านตัวชี้วัดระดับกรม ฯ สู่หน่วยงาน และหน่วยงานสู่บุคลากร ทั้งนี้ได้
แปลงทิศทางและเป้าหมายยุทธศาสตร์สู่การด าเนินงาน โดยจัดท าเป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปี มีการ
ก าหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจนและวัดผลได้ ตั้งแต่ระดับกรมไปถึงกอง และเชื่อมโยงกับการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการระดับบุคคล สื่อสารถ่ายทอดให้ใช้เป็นแนวทางการพัฒนางานและการบริหารจัดการทรัพยากร
ตามภารกิจ เน้นให้ความส าคัญของการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ก าลังพลของกรม ฯ ในทุกระดับโดยประชุม 
รวมถึงช่องทางอ่ืน ๆ เช่น เอกสาร Website อีกทั้งยังมีการลงนาม การปฏิบัติราชการอย่างเป็นลายลักษณ์
อักษรทุกปี เพ่ือให้มีผลในทางปฏิบัติและการก ากับติดตามอย่างเป็นระบบ แนวทางบริหารจัดการเชิง
ยุทธศาสตร์ การควบคุมก ากับติดตามโดยเฉพาะแผนปฏิบัติราชการประจ าปี การจัดสรรทรัพยากร การติดตาม
แผนงานโครงการและงบประมาณ กรมฯ มีการใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากร
กองทัพเรือ (RTN ERP) ในการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยต่าง ๆ ร่วมกับการใช้โปรแกรม Supply 
budget (Suppbud) ในการติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตามแผนร่วมกับความก้าวหน้าในการใช้
งบประมาณ เพ่ือให้มั่นใจว่าการใช้งบประมาณและการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการบรรลุผลส าเร็จ 
ช่วยในการก ากับติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี น าผลมาประมวลและ
วิเคราะห์เพื่อน าเสนอให้ผู้บังคับบัญชาใช้เป็นประโยชน์ในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ ตลอดจน
การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยที่ผู้บริหารสามารถติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานเป็นระยะ ๆ 
อย่างต่อเนื่องแบบ Real Time และเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเพ่ือทบทวน ปรับปรุงการปฏิบัติงานอให้
สอดคล้องการสถานการณ์ในปัจจุบันได้  

2.4 กำรติดตำมผลกำรบรรลุเป้ำหมำย กำรแก้ไขปัญหำ และกำรรำยงำนผล 
กรม ฯ ถ่ายทอดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ไปสู่แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยขึ้นตรงกรมฯ 

และรายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดนั้นกลับมายังแผนกแผนโครงการและงบประมาณ กองบังคับการ
กรมอุทกศาสตร์ ในวงรอบรายไตรมาส จ านวน 3 ครั้ง คือ 
ไตรมาสที่ 1 – 2 ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 โดยแผนก
แผนโครงการและงบประมาณฯ ท าหน้าที่ก ากับดูแล และ
ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
หน่วยขึ้นตรง กรมฯ ตามเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 
รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานให้เจ้ากรมอุทกศาสตร์ และ
คณะผู้บริหารระดับสูงทราบในการประชุมหน่วยขึ้นตรงกรม
อุทกศาสตร์ทุก ๆ เดือน โดยจะประเมินผลการปฏิบัติราชการ
เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ (เดือนตุลาคม) เว้นแต่จะมีการ
ก าหนดให้ติดตามและก ากับดูแลตัวชี้วัดเป็นกรณีพิเศษ ท าให้
มั่นใจว่าระบบการวัดผลโดยรวมของแผนปฏิบัติการเสริมให้
กรม ฯ มุ่งไปในแนวทางเดียวกัน ตามภาพที ่2-2 
 กรม ฯ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางด าเนินการด้านงบประมาณประจ าปีงบประมาณของ
กองทัพเรือ เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ต้องมีการปรับ
แผนการปฏิบัติงาน หน่วยสามารถปรับแต่งรายละเอียดค่าใช้จ่ายการฝึก การศึกษาและฝึกอบรม และการ
ปฏิบัติงาน (ยกเว้นค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น) ที่ได้รับอนุมัติไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพ่ือให้การ
ปฏิบัติราชการบรรลุเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยไม่เกินวงเงินค่าใช้จ่ายรวมในเรื่องนั้น ๆ และค านึงถึงความ
ประหยัด ความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโดยห้ามปรับแต่งค่าใช้จ่ายเพ่ือน าไปใช้จัดซื้อครุภัณฑ์ 
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หากจะมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงการด าเนินการในส่วนที่ไม่เป็นสาระส าคัญสามารถปรับเปลี่ยนได้ตาม
ความเหมาะสม เพ่ือเป็นการยึดหยุ่นให้เกิดความคล่องตัวในการด าเนินการ ส าหรับในกรณีที่มีผลกระทบและ
เปลี่ยนแปลงในสาระส าคัญต้องเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบตามสายงาน กรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วนหากไม่
ด าเนินการจะก่อให้เกิดความเสียหาย ให้ปรับ – ลด – เลิก บางรายการเพ่ือไปด าเนินการในรายการที่ความจ าเป็น
เร่งด่วนเป็นล าดับแรก 
 กรม ฯ ได้น าผลการด าเนินงาน และผลการติดตามประเมินผล ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งความคิดเห็นผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของหน่วยขึ้นตรงกรมอุทกศาสตร์มาเป็น
องค์ประกอบในการวิเคราะห์การคาดการณ์ผลการด าเนินงาน ซึ่งมีการก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายไว้อย่าง
ชัดเจน ทั้งเป้าหมายระยะสั้น และระยะปานกลางที่มีการคาดการณ์ผลการด าเนินการล่วงหน้าไว้ 3 ปี เพ่ือให้
หน่วยขึ้นตรงกรมฯ ใช้เป็นแนวทางและกรอบการปฏิบัติงาน โดยเชื่อมโยงกับผลการด าเนินงานที่ผ่านมา จาก
กระบวนการและกลไกในการวางแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน เป็นระบบ และการใช้ระบบสารสนเทศต่าง ๆ มาช่วย
บันทึกและติดตามการปฏิบัติงาน ท าให้การควบคุมการท างานได้อย่างดี และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ซึ่งการ
ด าเนินงานดังกล่าวท าให้กรมฯ สามารถรับทราบ ถึงปัญหาอุปสรรคและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนางานด้าน
อุทกศาสตร์รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานอีกด้วย สามารถวางแผน
จัดท าข้อมูลเชิงพ้ืนที่ทางอุทกศาสตร์ตามโครงสร้างพ้ืนฐานของข้อมูลเชิงพ้ืนที่ทางอุทกศาสตร์ (Hydrographic 
Spatial Data Infrastructure) [หมวด 7 ข้อ 7.1.6] และการจัดท าข้อมูลเชิงพ้ืนที่ทางอุทกศาสตร์ที่ครอบคลุม
พ้ืนที่ปฏิบัติการตามท่ี ทร.ต้องการ [หมวด 7 ขอ้ 7.1.7]  
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หมวด 3 กำรให้ควำมส ำคัญกับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3.1 กำรเขำ้ถึงข้อมูลและสำรสนเทศของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 กรม ฯ ให้ความส าคัญในการพัฒนาสู่กรมอุทกศาสตร์ 4.0 หรือ HYDRO 4.0 (SMART HYDRO) มีเป้าหมาย
ที่จะน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ปฏิรูปการท างาน เพ่ือให้นักเดินเรือ ประชาชน และประเทศชาติมีความ
มั่นใจในการเดินเรือได้อย่างปลอดภัย โดยคณะกรรมการระดับกรม ฯ ร่วมกันก าหนดกระบวนการที่มุ่งเน้น
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก าหนดวิธีการในการรับฟัง ปฏิสัมพันธ์ และสังเกตผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่แตกต่างกันในแต่ละผลผลิตที่กรม ฯ รับผิดชอบ โดยกรม ฯ ออกแบบวิธีการและช่องทางในการรับฟัง
เสียงของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ออกเป็น 2 วิธีการหลักที่เหมาะสม คือ 
 1) การด าเนินการเชิงรุก เช่น ใช้วิธีการส ารวจความคิดเห็น/ความพึงพอใจต่อการรับรู้ข่าวสารองค์ความรู้
และภาพลักษณ์ของกรม ฯ การส ารวจความพึงพอใจต่าง ๆ การรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus group) 
เป็นต้น  
 2) การด าเนินการเชิงรับโดยหน่วยขึ้นตรงของกรม ฯ เช่น การเปิดช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นทาง  
เว็บไซต์กรมอุทกศาสตร์ แบบสอบถามความพึงพอใจ การแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
(https://www.surveycan.com/survey/9fc926ff-ff54-4baa-93c7-a361f1f44b68)  และกล่ อ ง รั บคว าม
คิดเห็น รวมทั้งการเดินทางเข้าพบกลุ่มผู้รับบริการหลัก ได้แก่ กองเรือด าน้ า กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือฟริเกต 
และหน่วยงานราชการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรม
ประมง เป็นต้น แล้วน าสารสนเทศที่ได้รับมาด าเนินการวิเคราะห์ (Analyse) เพ่ือปรับปรุง ผลผลิต และรูปแบบ
การให้บริการ   

3.2 กำรประเมินควำมพึงพอใจและควำมผูกพันของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อน ำมำใช้
ประโยชน์  
 กรม ฯ มีการรวบรวมการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยคณะกรรมการ
ระดับกรม ฯ ซึ่งผู้ก าหนดรูปแบบและข้ันตอนการส ารวจความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจดังนี้ 
 1) ก าหนดความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 2) พัฒนาเครื่องมือและแบบสอบถามในการส ารวจ 
 3) จัดท าแผนการส ารวจและประเมินความพึงพอใจ 
 4) การรวบรวมข้อมูลทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 5) วิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมาย โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งในแบบเป็นทางการ เช่น แบบสอบถาม 
และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ เช่น ทางโทรศัพท์ สอบถามระหว่างการให้บริการ เป็นต้น จากนั้นน า
ข้อมูลผลส ารวจความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ และข้อเสนอแนะการให้บริการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
มาวิเคราะห ์สังเคราะห์ และจัดล าดับความส าคัญก่อนน าไปจัดท าแผนปรับปรุงและพัฒนากระบวนงานบริการ 
ในระดับหน่วยงานร่วมกับการใช้แหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ จากภายนอกร่วมด้วย เช่น การวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการของกรมอุทกศาสตร์ ในปี พ.ศ.2563 โดยรวมเท่ากับร้อยละ 93.6   

3.3 กำรสร้ำงนวัตกรรมกำรบริกำรที่สร้ำงควำมแตกต่ำงและสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรเฉพำะ  
 ในด้านผลผลิตและบริการของกรมอุทกศาสตร์ ในปี งป.63 กรม ฯ ได้พัฒนาผลผลิต และบริการต่าง ๆ 
เพ่ือให้รองรับกับความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านช่องทางการสื่อสารที่สามารถเข้าถึง
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีวิธีการในการถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติในทุก
ระดับชั้น เช่น การบริการขายแผนที่เดินเรือและบรรณสารการเดินเรือผ่านแอพลิเคชั่น ไลน์ (LINE) และเว็บไซต์
ของกรมอุทกศาสตร์ (http://www.navigationsupport.com) การให้บริการสอบถามเวลาอัตโนมัติ หมายเลข
โทรศัพท์ 1811 การให้บริการเทียบเวลามาตรฐานอัตโนมัติ (http://www.time2.navy.mi.th) การให้บริการ

https://www.surveycan.com/survey/9fc926ff-ff54-4baa-93c7-a361f1f44b68
http://www.time2.navy.mi.th/
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แผนที่เดินเรือผ่านระบบ Web Map Service การให้บริการข้อมูลระดับน้ าจริงเพ่ือการเดินเรือแบบใกล้เคียง
เวลาจริง http://203.147.59.19/Tsunami2011/ StaticPage.aspx/ เป็นต้น ตามภาพท่ี 3-1 

     
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 

 ในการนี้ยังมีกระบวนการในการทบทวนและการปรับปรุงกระบวนการท างานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ ได้แก่ 1) การใช้สมการโปรแกรม Excel มาช่วยในการจัดท าต้นฉบับหนังสือเวลาดวงอาทิตย์ ดวง
จนัทร์ ขึ้น - ตก ประจ าปี ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในการท าต้นฉบับหนังสือจากเดิมที่ต้องใช้เวลามากกว่า 130 วัน
ให้เหลือเพียง 31 วัน 2) การให้บริการตัวอย่างแผนที่เดินเรือผ่านระบบ Web Map Service ซึ่งช่วยลดการ
สอบถามถึงรายละเอียดข้อมูลที่แสดงในแผนที่เดินเรือ เนื่องจากผู้รับบริการสามารถเข้าใช้บริการได้ตลอดเวลา 
โดยในระบบจะแสดงข้อมูลแผนที่เดินเรือทุกหมายเลขที่กรม ฯ ให้บริการน ามาจัดวางในระบบการให้บริการให้
อยู่ในหน้าต่างเดียวกัน 3) การให้บริการขายแผนที่และบรรณสารการเดินเรือผ่านเว็บไซต์ของกรมอุทกศาสตร์ 
และแอพลิเคชั่นไลน์ (LINE) ซึ่งท าให้เจ้าหน้าที่ของกรม ฯ มีระยะเวลาในการจัดเตรียมสินค้าไว้ล่วงหน้า ช่วยลด
เวลาที่ผู้รับบริการในการรอรับสินค้า และ 4) การให้บริการสอบถามเวลาด้วยระบบให้บริการอัตโนมัติ และทาง
เว็บไซต์ของกรมอุทกศาสตร์ ซึ่งท าให้สามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง และลดการสอบถามเวลาทาง
โทรศัพท์  

3.4 กระบวนกำรกำรแก้ไขข้อร้องเรียนที่รวดเร็ว  
 กรม ฯ ได้ให้ความส าคัญกับการจัดการข้อร้องเรียน โดยก าหนดเป็นนโยบายและระบบการติดตามอย่าง
ใกล้ชิด การแต่งตั้งเป็นคณะท างานด าเนินการพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนตามค าสั่งกรม
อุทกศาสตร์ (เฉพาะ) ที่ 66/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียนกรมอุทกศาสตร์ โดยมีหัวหน้า
นายทหารฝ่ายอนวยการเป็นประธานคณะกรรมการ เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อน โดยใช้กระบวนการจัดการ
ข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความสัมพันธ์และรับฟังเสียง
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เดินทางมาด้วยตนเอง ส่งไปรษณีย์หรือจดหมาย 
กล่องรับเรื่องร้องเรียนภายในกรม ฯ เว็บไซต์ของกรมอุทกศาสตร์ แบบสอบถามความพึงพอใจ การแจ้งข้อ
ร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น (https://www.surveycan.com/survey/9fc926ff-ff54-4baa-93c7-
a361f1f44b68) และระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 โดยมีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของกรม ฯ 
ถ่ายทอดแนวทางและคู่มือการจัดการข้อร้องเรียนให้แก่ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ มีเครือข่ายในการประสานงานการจัดการข้อร้องเรียนจากหน่วยขึ้นตรงของ
กรม ฯ เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการวิเคราะห์จ าแนกประเภทข้อร้องเรียนและผู้เกี่ยวข้อง โดยด าเนินการแก้ไข

ภาพที่ 3-1 การให้บริการผ่านเว็บไซต์ของกรมอุทกศาสตร์ 
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ตามแนวคิดธรรมาภิบาลภายใต้คุณธรรมและจริยธรรม แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องรับทราบและน าไปสู่การ
ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ ส่งผลให้กรม ฯ สามารถจัดการข้อร้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการ
รวบรวมข้อมูลข้อร้องเรียน เพ่ือน ามาแก้ปัญหาในเชิงรุก และลดอัตราข้อร้องเรียนที่พบบ่อย หรือร้องเรียนซ้ า 
และผู้ร้องเรียนเกิดความเชื่อมั่นและความพึงพอใจต่อระบบการจัดการข้อร้องเรียน  ปัจจุบันได้มุ่งมั่นพัฒนาให้
เป็นองค์กรยุคใหม่และเป็นระบบราชการ 4.0 โดยมีการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการให้บริการและสภาพแวดล้อม
อย่างต่อเนื่อง ตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) เพ่ืออ านวย
ความสะดวกและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาติดต่อหน่วยงานของรัฐ และสอดรับกับนโยบาย
ของรัฐบาลที่ผลักดันให้มีศูนย์ราชการสะดวก (GECC) 
 จากการน าระบบข้อมูลและสารสนเทศที่ทันสมัย เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการให้บริการและ 
การเข้าถึงนั้น กรม ฯ จึงได้พัฒนาระบบสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการ ได้แก่ การบริการข้อมูลเวลาระบบ
ตอบรับอัตโนมัต ิ(http://www.time2.navy.mi.th) และโทรศัพท์สายด่วน 1811 การให้บริการข้อมูลระดับน้ า
การให้บริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยาด้วยระบบตรวจวัดและรายงานอัตโนมัติ การบริการขายแผนที่เดินเรือและ
บรรณสารการเดินเรือผ่านเว็บไซต์ (http://www.navigationsupport.com) [หมวด 7 ข้อ 7.2.1, 7.2.5 และ 
7.2.6] ท าให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงบริการข้อมูลเวลามาตราฐาน การบริการข้อมูลระดับน้ าและอุตุนิยมวิทยา 
และการบริการแผนที่และบรรณสารการเดินเรือได้สะดวก มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และรวดเร็ว โดยกรม ฯ ได้
จัดให้มกีารประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ 
[หมวด 7 ข้อ 7.2.1 และ 7.2.3] เพ่ือจะน าข้อมูลข้อเสนอแนะและข้อวิจารณ์มาปรับปรุงการท างานให้ดียิ่งขึ้น 
ทั้งนี้ในปี พ.ศ.2562 กรม ฯ มีการรวบรวมการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดย
คณะกรรมการระดับกรม ฯ ซึ่งผลจากการรวบรวมแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจที่ดี อีกทั้งกรม ฯ ได้
ส่งเสริมบุคลากรให้มีการสร้างนวัตกรรมการบริการที่สร้างความแตกต่าง และสามารถตอบสนองความต้องการ
เฉพาะ โดยในปี พ.ศ.2562 บุคลากรของกรม ฯ ได้มีการสร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน โดยมีการพัฒนาและ
วิจัยการสร้างเครื่องตรวจวัดระดับน้ าแบบฟองอากาศ ส าหรับใช้ในพ้ืนที่เสี่ยงต่อความเสียหาย และการวิจัย
ระบบแสดงแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับใช้ในเรือของกองทัพเรือ [หมวด 7 ข้อ 7.3.1]  
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ภาพที่ 4-1 การวางระบบวัดผลของกรมอุทกศาสตร ์

หมวด 4 กำรวัด กำรวิเครำะห์ และกำรจัดกำรควำมรู้ 

4.1 กำรใช้ข้อมูลในกำรก ำหนดตัววัดเพื่อติดตำมงำน และกำรเปิดเผยข้อมูลต่อสำธำรณะ 
 การวางระบบวัดผลของกรมฯ เริ่มต้นจากคณะกรรมการและคณะท างานการพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐกรมอุทกศาสตร์ โดยมีเจ้ากรมอุทกศาสตร์ เป็นประธาน ฯ คณะกรรมการ เป็นผู้ก าหนด
หลักเกณฑ์ในการเลือกตัววัดที่ส าคัญ ซึ่งส่งผลต่อความส าเร็จของยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน์ขององค์กร 
คณะกรรมการ ฯ เป็นผู้พิจารณาเลือกตัววัดที่ส าคัญขององค์กรตามเกณฑ์ดังกล่าว ซึ่งจะพิจารณาถึงความ

สอดคล้องของตัววัดในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ และ
ระดับบุคคล โดยยึดหลักความสมดุลความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครอบคลุมทั้ง
ด้านการเงิน และไม่ใช่การเงิน ตามภาพที่ 4-1  

โดยมีรองเจ้ากรมอุทกศาสตร์ (1) และ (2) 
ผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ 
หัวหน้านายทหารฝ่ายอ านวยการ ในฐานะ
กรรมการ ฯ และรองหัวหน้านายทหารฝ่าย
อ านวยการ กรรมการ ฯ และเลขานุการ เป็น
ผู้รวบรวมและติดตามผลการด าเนินการตาม
ตัววัดส าคัญดังกล่าว เป็นประจ าทุกเดือน 

เพ่ือติดตามความคืบหน้าผลการด าเนินการ พร้อมรายงานปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน เพ่ือที่จะสามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และบรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนด กล่าวคือ 1) การวัดผล
การปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2562 โดยมีข้อก าหนดที่ส าคัญคือ การเบิกใช้งบประมาณเป็นไปตามแผน
หรือไม่ ซึ่งใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการปฏิบัติราชการว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่ 2) การปฏิบัติตามนโยบาย 
ผู้บัญชาการทหารเรือ โดยมีข้อก าหนดที่ส าคัญคือ กรมอุทกศาสตร์สามารถสนับสนุนตามนโยบายผู้บัญชาการ
ทหารเรือได้อย่างครบถ้วนทุกนโยบาย 3) การให้บริการด้านแผนที่ โดยมีข้อก าหนดที่ส าคัญคือ การให้บริการ
ข้อมูลแผนที่เดินเรือไดมาตรฐานครอบคลุมพ้ืนที่ปฏิบัติการกองทัพเรือ และ 4) การติดตามตัวชี้วัดที่ต้องติดตาม
เป็นพิเศษ โดยการเฝ้าระวัง และการติดตามตลอด 24 ชั่วโมง ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ และความ
ปลอดภัยในการเดินเรือ 

4.2 กำรวิเครำะห์ผลจำกข้อมูล และตัววัด เพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำและแก้ไขปัญหำ 
 ในการบริหารด้านองค์บุคคลที่มีความรู้ในการส ารวจและจัดสร้างแผนที่ มีการติดตามการวัดผลด้านองค์
บุคคล ได้แก่ การอนุมัติแผนโครงการศึกษาจากกองทัพเรือ หากไม่ได้รับตามที่ขออนุมัติกรม ฯ ก็จะพิจารณา
ด าเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยการเปิดหลักสูตรภายในกรมของแต่ละหน่วยขึ้นตรง เพ่ือบรรเทาการขาดองค์
บุคคลที่มีความรู้เฉพาะทางในแต่ละด้าน และจะน าไปสู่การจัดการด้าน KM ส าหรับการวัดวิเคราะห์ความต้องการ
อ่ืน ๆ เช่น ด้านแผนที่ ความต้องการแผนที่นอกเหนือจากการเดินเรือ ได้แก่ การบังคับใช้กฎหมายจากเหตุการณ์
บ้านลอยน้ า (Sea Standing) แสดงให้เห็นถึงความต้องการเกี่ยวกับแผนที่เขตทางทะเลของประเทศไทย โดยมี
ตัวชี้วัดคือ กรม ฯ สามารถให้การสนับสนุนข้อมูลและแผนที่แสดงเขตทางทะเลที่ให้การสนับสนุนกองทัพเรือได้
ทุกครั้ง จึงน ามาสู่การจัดการความรู้ด้านแผนที่เขตทางทะเลของไทย เช่น การจัดท าแผนที่เขตทางทะเลและ
แผนที่เขตจังหวัดทางทะเลของประเทศไทย เนื่องจากพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
พ.ศ.2562 ทีก่องทัพเรือเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการตามพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเล ซึ่งก าหนดให้มีศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลระดับเขต และศูนย์อ านวยการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลระดับจงัหวัด ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่กองทัพเรือที่เป็นหน่วยในการบังคับใช้กฎหมาย 
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จ าเป็นจะต้องรู้อาณาเขตทางทะเลของประเทศไทย และเขตจังหวัดทางทะเล ซึ่งมีรูปแบบการศึกษากรณีผล
การตัดสินของศาลเกี่ยวกับการแบ่งเขตแดนทางทะเลระหว่างประเทศ และน ามาเป็นแนวทางในการแบ่งเขต
ระหว่างจังหวัดทางทะเล ตามภาพที่ 4-2  
 

4.3 กำรจัดกำรควำมรู้ และใช้องค์ควำมรู้เพื่อเรียนรู้ พัฒนำ แก้ปัญหำ และสร้ำงนวัตกรรม 
จากกรณีบ้านลอยน้ า และการขอรับการสนับสนุนการพิสูจน์ทราบต าบลที่ของบ้านลอยน้ า เพ่ือการรักษาไว้

ซึ่งอ านาจและสิทธิอธิปไตยของไทยในทะเลนั้น และกรม ฯ ได้พล๊อตค่าพิกัด ส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ 
ศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
เขต 3 รับทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลในการด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ภาพที่ 4-3 จากกรณี
ดังกล่าว กรม ฯ พิจารณาในการเพ่ิมมูลค่า 
(Value Added) ให้กับแผนที่เดินเรือ จึงได้
พิจารณาจัดท าแผนที่เขตทางทะเลและแผนที่
เขตระหว่างจังหวัดทางทะเล เพ่ือเป็นข้อมูล
เบื้องต้นให้กับหน่วยงานของรัฐในการบังคับ
ใช้กฎหมายในทะเล การด าเนินการดังกล่าว
ส่งผลให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ความสนใจ ดังจะเห็นได้จากการที่ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรี
กระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามในค าสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 1104/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนด
และปรับปรุงพ้ืนที่เขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล ลง 19 มิถุนายน พ.ศ.2561 ให้ปลัดกระทรวง
มหาดไทย เป็นประธานกรรมการ และเจ้ากรมอุทกศาสตร์หรือผู้แทนเป็นกรรมการ มีอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญคือ 
“พิจารณาก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการ รวมถึงการก ากับดูแลและปรับปรุงพ้ืนที่เขตการปกครองของ
จังหวัดทางทะเลทั้ง 23 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักการทางวิชาการสากล” 
โดยก าหนดให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ.2564 และคณะท างาน ฯ ดังกล่าว ได้แต่งตั้งให้รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์
เป็นรองประธาน ฯ คณะอนุกรรมการด้านเทคนิคในการจัดท าแผนที่เขตระหว่างจังหวัดทางทะเล ทั้งนี้เมื่อ 4 - 5 
มีนาคม พ.ศ.2562 กรมการปกครองได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้แทนจังหวัดชายทะเลทั้ง 23 จังหวัด 
(รวมกรุงเทพมหานคร) รวม 92 คน โดยเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้แทนจังหวัดชายทะเลเกี่ยวกับการ
พ้ืนฐานการใช้งานแผนที่และการฝึกการแบ่งเขตทางทะเล ตามภาพที่ 4-4  ส าหรับข้อมูลจากการส ารวจความ 

ภาพที ่4-3 การสนับสนุนการพิสจูน์ทราบต าบลที่ของบ้านลอยน้ า 

ภาพที่ 4-2 รูปแบบการศึกษากรณีต่าง ๆ เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการแบ่งเขตระหว่างจังหวัดทางทะเล 
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ภาพที ่4-5 เอกสาร คู่มือ และต าราของกรมอุทกศาสตร ์

ภาพท่ี 4-4 การอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้แทนจังหวัดชายทะเล 

ทั้ง 23 จังหวัด 

 
คิดเห็นจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า 
ทั้งหมดเห็นด้วยและสนับสนุนให้มีการจัดท าแผนที่
เขตทางทะเล และแผนที่เขตระหว่างจังหวัดทาง
ทะเล ซึ่งจะช่วยให้การรักษาอ านาจอธิปไตยและ
สิทธิอธิปไตยทางทะเลของไทยมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
อีกทั้งยังสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ ด้วย ดังเช่นกรณีของบ้านลอยน้ าที่ผ่านมา 
ผลที่ได้รับคือแผนที่แสดงอาณาเขตทางทะเลของ
ไทยใน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับภาพรวมทั้งประเทศ 
ระดับภาพรวมภูมิภาค และระดับรายจังหวัด 

4.4 กำรบริหำรจัดกำรข้อมูล สำรสนเทศ และปรับระบบกำรท ำงำนให้เป็นดิจิทัล 
 ส าหรับการจัดการความรู้ในด้านต่างๆ กรม ฯ ได้จัดท า 
KM ออนไลน์ และคลังต ารา และองค์ความรู้ต่าง ๆ แบบ
ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของกรมอุทกศาสตร์ ตามภาพที่ 4-5 
เพ่ือเป็นการรวบรวมองค์ความรู้จากข้าราชการทั้งที่เกษียณ
และยังไม่เกษียณ เพ่ือมิให้มีการสูญหายองค์ความรู้ ได้มีการ
น าระบบ IT มาจัดการ โดยมีการจัดระบบความปลอดภัย 
และจัดเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง  
 จากการวางระบบวัดผลของกรมฯ พบว่า 1) การเบิกใช้งบประมาณเป็นไปตามแผน มีผลการเบิกจ่ายเมื่อ
สิ้นปีงบประมาณร้อยละ 98.72 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดร้อยละ 4.72 และสามารถใช้เครื่องมือในการ
ติดตามการปฏิบัติราชการว่าเป็นไปตามแผนได้ [หมวด 7 ข้อ 7.5] 2) กรมอุทกศาสตร์สามารถสนับสนุนตาม
นโยบายผู้บัญชาการทหารเรือได้อย่างครบถ้วนทุกนโยบาย 3) การให้บริการด้านแผนที่ มีขอมูลแผนที่เดินเรือได
มาตรฐานครอบคลุมพ้ืนที่ปฏิบัติการกองทัพเรือ และ 4) การติดตามตัวชี้วัดที่ต้องติดตามเป็นพิเศษ โดยการเฝ้า
ระวัง และการติดตามตลอด 24 ชั่วโมง ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ และความปลอดภัยในการเดินเรือ 
[หมวด 7 ข้อ 7.6.5 และ 7.6.6)] จากการจัดการความรู้ และใช้องค์ความรู้เพ่ือเรียนรู้ พัฒนา แก้ปัญหา และ
สร้างนวัตกรรม ผลที่ได้รับคือแผนที่แสดงอาณาเขตทางทะเลของไทยใน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับภาพรวมทั้ง
ประเทศ ระดับภาพรวมภูมิภาค และระดับรายจังหวัด [หมวด 7 ข้อ 7.4.2] 
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หมวด 5 กำรมุ่งเน้นบุคลำกร 

5.1 ระบบกำรจัดกำรบุคลำกรที่ตอบสนองต่อยุทธศำสตร์และสร้ำงแรงจูงใจ 
กรม ฯ ได้ด าเนินการขออนุมัติปรับโครงสร้าง เพ่ือรองรับนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือด้านการก าหนด

ยุทธศาสตร์และโครงสร้างก าลังรบ ข้อ 3 เสริมสร้างขีดความสามารถด้านสงครามใต้น้ าและ เตรียมการรองรับ
เรือด าน้ าเข้าประจ าการของกองทัพเรือ โดยก าหนดเป้าหมาย ข้อ 3 ให้ “มีการพัฒนาฐานทัพท่าเรือ คลัง
สรรพาวุธ ระบบสื่อสาร ระบบสนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวก ศูนย์ฝึกเรือด าน้ า และอ่ืน ๆ รวมทั้งการจัดท า
แผนที่เรือด าน้ าและระบบข้อมูลข่าวกรองทางอุทกศาสตร์ รองรับการประจ าการเรือด าน้ า” ข้อ 4 เตรียมการ
รองรับการจัดตั้งศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  ตามพระราชบัญญัติการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ.2562 และตามข้อ 4 ให้ “มีการเตรียมการด้านสถานที่ ระบบฐานข้อมูล 
และอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ การเตรียมการรองรับการมีเรือด าน้ าของกองทัพเรือ” โดยเสนอ
ให้มีการ “จัดตั้งศูนย์ข่าวกรองภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์” ขึ้น 
 แนวทางการรับราชการของก าลังพลสายวิทยาการอุทกศาสตร์ ได้พิจารณาตามหลักการคือ การก าหนดให้
ปฏิบัติงานตามสาขาอาชีพของพรรค – เหล่าอุทกศาสตร์เมื่อแรกบรรจุ เพ่ือสร้างเสริมความรู้และประสบการณ์
ในระดับผู้ปฏิบัติให้เพียงพอที่จะก้าวไปสู่ระดับผู้บริหารหรือผู้น าหน่วยได้ทั้งในสายงานเดิม  รวมทั้งการ
หมุนเวียนในสายงานอ่ืน เพ่ือเพ่ิมวิสัยทัศน์และประสบการณ์ให้กว้างขวางขึ้นตามล าดับขั้นตอนของการ
เจริญเติบโตของต าแหน่งระดับและชั้นยศภายในขอบเขตที่ก าหนด โดยจ านวนปีครองยศในแต่ละชั้นยศ พร้อม
ทั้งได้รับการอบรมและพัฒนาในหลักสูตรต่าง ๆ ตามแนวทางการรับราชการ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และให้มีความ
พร้อมที่จะเติบโตทางราชการในต าแหน่งและภารกิจที่ต้องรับผิดชอบสูงขึ้น ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 1) นายทหารที่ส าเร็จ
การศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ พรรค – เหล่าอุทกศาสตร์ (อศ.ก.) 2) นายทหารที่ส าเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัย (อศ.ป.) 3) นายทหารที่เลื่อนฐานะมาจากนายทหารประทวน หรือนายทหาร ข. สายวิทยาการ
อุทกศาสตร์ โดยมีการวางแผนการก าหนดต าแหน่งของหัวหน้างาน และผู้บริหารของกรม ฯ เพ่ือเตรียมก าลังพล
ส าหรับต าแหน่งงานในระดับผู้บริหารระดับสูงที่ส าคัญ (Succession Planning) เป็นการด าเนินการเพ่ือให้
สามารถสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาด ารงต าแหน่งส าคัญขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพ่ือเป็นเครื่องมือให้ผู้บังคับบัญชาใช้ประกอบการพิจารณาในการสรรหาและคัดเลือกผู้ที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับ ส าหรับต าแหน่งงานในระดับสูงที่ส าคัญในอัตราชั้นยศ พล.ร.ต. และ 
พล.ร.ท. ของกองทัพเรือ และแนวทางการบริหารจัดการก าลังพลกลุ่มที่มีขีดสมรรถนะสูง (Talent 
Management) เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพสูง (High Potential) ในการท างานและ
สามารถสร้างผลการปฏิบัติงานในระดับสูง (High Performance) ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ของ
องค์กร โดยผ่านกระบวนการวางแผนอย่างเป็นระบบ อันได้แก่ การระบุ (การสรรหาและคัดเลือกผู้ที่มีศักยภาพสูง) 
การพัฒนา (ฝึกอบรมและพัฒนา) การธ ารงรักษา (การสร้างแรงจูงใจและการให้ผลตอบแทน) ตลอดจนการ
ติดตามและประเมินผล เพ่ือส่งเสริมความก้าวหน้าของกลุ่มคนที่มีศักยภาพสูงในการท างานและก่อให้เกิดความ
ต่อเนื่องในการสั่งสมประสบการณ์ ทักษะ และคุณลักษณะในต าแหน่งงานที่ส าคัญขึ้นตามล าดับ เพ่ือเตรียม
ความพร้อมส าหรับการสืบทอดต าแหน่งงานในระดับสูงที่ส าคัญ (Succession Planning) ที่มีประสิทธิภาพ
ต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเตรียมนายทหารสัญญาบัตรช่วงชั้นยศไม่เกิน น.อ.พิเศษ ที่มีขีดสมรรถนะสูง และ
มีประสบการณ์ที่เหมาะสม ส าหรับการทดแทนต าแหน่งงานในระดับสูงที่ส าคัญขององค์กรได้อย่างมีคุณภาพ
และในเวลาที่เหมาะสม 

5.2 ระบบกำรท ำงำนที่มีประสิทธิภำพ คล่องตัว มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 กรม ฯ ได้ก าหนดปัจจัยแวดล้อมในการท างานไว้ เพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมินความผาสุกของบุคลากร
ในด้านต่าง ๆ และปรับปรุงคุณภาพของปัจจัยแวดล้อมด้านต่าง ๆ ให้เพียงพอกับความต้องการของบุคลากร
อย่างต่อเนื่องตามกรอบงบประมาณที่จะอ านวยให้ในแต่ละปี โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรของกรม ฯ มีความ
ผาสุกและมีส่วนร่วมในการท างาน เพ่ือบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ของกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ โดยในแต่
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ภาพที ่5-1 การจัดสวัสดิการและการบริการต่าง ๆ  
ให้กับก าลังพล 

ภาพที ่5- 2 ผลการประเมินความผาสุกของบุคลากร 

60 % - 69 % 
70 % - 79 % 
80 % - 89 % 
มำกกว่ำ 90 % 

ละปีกรม ฯ ก าหนดให้บุคลากรประเมินความสุขและประเมินคุณภาพชีวิตในการท างานของตนเองตามปัจจัยชี้วัด
ต่าง ๆ ที่ก าหนดผ่านทางระบบสารสนเทศ ( Intranet) ของกองทัพเรือ โดยวัดระดับความส าคัญและระดับ
ความพึงพอใจของแต่ละปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างาน เพ่ือน าผลการประเมินดังกล่าวที่ได้มา
วิเคราะห์ปัญหาและจัดล าดับความส าคัญ เพื่อจัดท าแผนงาน โครงการ และกิจกรรมในการปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพชิวิตของก าลังพลให้ดีขึ้นตามล าดับความส าคัญและกรอบงบประมาณ โดยมีรายละเอียดการจัดให้มี
ปัจจัยแวดล้อมด้านต่าง ๆ จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ 
 1. ด้านสุขภาพ ได้รับความอนุเคราะห์จากกรมแพทย์ทหารเรือในการตรวจสุขาภิบาลและชีวอนามัยในที่
ท างาน ซึ่งมีการตรวจสมรรถภาพร่างกายของผู้ปฏิบัติงานทั้งในส่วนของโรงพิมพ์แผนที่ และผู้ที่ท างานใน
ส านักงาน นอกจากนี้ยังเป็นกลุ่มตัวอย่างในการตรวจประเมินจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในการ
ประเมินให้โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ นอกจากความ
ปลอดภัยและสุขาภิบาลในที่ท างานแล้ว กรม ฯ ยังส่งเสริมการออกก าลังกาย เพ่ือให้ก าลังพลมีความพร้อมและ
สุขภาพที่ดี โดยจัดให้มีห้องออกก าลังกาย และจัดการทดสอบสมรรถภาพทางกายให้แก่ก าลังพลของกรม  ฯ 
เป็นประจ า อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
 2. ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัยในการท างาน จัดให้มีอุปกรณ์ระวังป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น 
และวิธีปฏิบัติในการระวังป้องกันอันตรายในขณะปฎิบัติงาน อุปกรณ์ดับเพลิงประจ าหน่วย พร้อมการตรวจเช็ค
อุปกรณ์ดับเพลิงเป็นประจ าทุกวงรอบ ตลอดจนให้มีการก าหนดมาตรการป้องกันความเสียหายของหน่วยและมี
การซักซ้อมเพ่ือรองรับสถานการณ์อย่างสม่ าเสมอ และจัดให้มีหน่วยขึ้นตรงกรม ฯ ที่รับผิดชอบในการ
ตรวจสอบมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันความเสียหายของหน่วยเป็นประจ าทุกปี 
 3. ด้านความสะดวกในการเข้าถึงสถานที่ท างาน มีความปลอดภัยจากอันตราย หรืออุบัติเหตุต่าง ๆ ที่เกิด
แก่ร่างกาย ชีวิต หรือทรัพย์สิน เช่น อัคคีภัย ไฟฟ้า การจราจร เป็นต้น โดยสถานที่ท างานมีการจัดการเกี่ยวกับ
ชีวอนามัย ซึ่งมีผลต่อสุขภาพทางร่างกายและทางจิตใจ เช่น มีการจัดการน้ าสะอาด จัดให้มีเครื่องกรองน้ า 
ส าหรับข้าราชการได้ใช้โดยรวม เป็นต้น 
 4. ด้านการบริการการขนส่ง มีการจัดรถบริการรับ – ส่งจากท่าเรือกองเรือล าน้ า กองเรือยุทธการ 
กองทัพเรือ ถึง กรมอุทกศาสตร์ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ก าลังพล 
 กรม ฯ ได้จัดให้มีสวัสดิการและการบริการต่าง ๆ ให้กับก าลังพล เพ่ือการดูแลและช่วยเหลือด้านความ
เป็นอยู่และการด ารงชีวิตของก าลังพลในพ้ืนที่ต่าง ๆ ของกรม ฯ เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจ ความพึงพอใจ และให้
เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของก าลังพลในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1) 
การสงเคราะห์ข้าราชการ ได้แก่ เงินสงเคราะห์มรณะ เงินสงเคราะห์ 
ผู้ประสบอุบัติภัย เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยไข้หรือประสบอุบัติเหตุ 
เป็นต้น 2) การจัดเงินทุนการศึกษาบุตรข้าราชการกรมอุทกศาสตร์ 
3) การจัดให้มีร้านสวัสดิการกรมอุทกศาสตร์ 4) พ้ืนที่ออกก าลังกาย 
เช่น สนามฟุตบอล สนามเปตอง สนามแบดมินตัน สระว่ายน้ า 
และ 5) การช่วยเหลือและการประกันภัยต่าง ๆ เช่น ทุนการ 
ศึกษาบุตร การประกันภัย และประกันชีวิตให้กับก าลังพลที่
ปฏิบัติภารกิจในพ้ืนที่เสี่ยงภัย เป็นต้น ตามภาพท่ี 5-1  
 
 ซึ่งจากผลการประเมินความผาสุกของบุคลากรในด้าน
สภาพแวดล้อมการท างานของก าลังพล ด้าน 1) ความปลอดภัย 2) 
อาชีวอนามัย 3) สภาพแวดล้อม  4) อุปกรณ์ในการท างานและสิ่ง
อ านวยความสะดวก และ 5) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า 
บุคลากรของกรม ฯ ผ่านเกณฑ์ค่าคาดหวังทุกข้อ ตามภาพท่ี 5-2  
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ภาพที ่5-3 ผลการประเมินความผาสกุด้านความผูกพันของบุคลากร 

5.3 กำรสร้ำงวัฒนธรรมกำรท ำงำนที่เป็นมืออำชีพ กำรสร้ำงควำมผูกพัน และควำมเป็นเจ้ำของให้แก่บุคลำกร 
กรม ฯ มีวัฒนธรรมในการท างาน โดยใช้หลัก “ใฝ่รู้ สู่งาน” มาปรับปรุงยกระดับการด าเนินงานหรือ

สร้างนวัตกรรมใหม่ในระหว่างทางเป็นวงจรการเรียนรู้ไม่รู้จบ และมุ่งเน้นการท างานเป็นทีมร่วมกับการสร้าง
เครือข่ายทั้งภายในและภายนอกกรม ฯ โดยใช้การสื่อสารแบบสองทางทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
เป็นเครื่องมือสร้างความเข้าใจให้บุคลากรทุกระดับรับรู้ปัญหาและรับทราบข้อมูลในทิศทางเดียวกัน สร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีและเป็นศูนย์รวมให้คนท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิผล ตลอดจนได้ด าเนินการตามกรอบ
แนวคิดระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS) ตามแนวทางที่กองทัพเรือก าหนด กล่าวคือ ได้มีการวางแผน 
การปฏิบัติงาน (Performance Planning) ที่ผู้บังคับบัญชาและก าลังพลมาทบทวนร่วมกันว่า ภารกิจความ
รับผิดชอบของงานแต่ละงานเป็นเช่นไร ความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานจะต้องพัฒนา
เพ่ิมเติมในส่วนไหนบ้าง โดยได้เน้นการสื่อสารสองทางแบบมีส่วนร่วม (Two - way Communication) มีการ
ท าการตกลงร่วมกันในเรื่องของเป้าหมายและดัชนีชี้วัดผลงาน และได้ติดตามและพัฒนาโดยที่ผู้บังคับบัญชาจะ
กระตุ้น จูงใจ และสร้างบรรยากาศในการท างานที่เหมาะสมให้กับบุคลากร รวมถึงได้มีการตรวจสอบและทบทวน
ผลการปฏิบัติงานของก าลังพลของตนว่า เป็นไปตามดัชนีชี้วัดและเป้าหมายหรือไม่ เพื่อด าเนินการปรับปรุง
และพัฒนา อาทิเช่น การอบรม การสอนงาน เป็นต้น ให้เกิดการพัฒนาตนเองในการสร้างผลงานที่ดีขึ้นและ
เป็นไปตามเป้าหมายที่ผู้บังคับบัญชาต้องการ ส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Assessment) 
เป็นการประเมินผลงานบุคลากร โดยการวัดผลการปฏิบัติงานที่ปฏิบัติได้จริง (Actual Performance) เปรียบเทียบ
กับผลงานที่ผู้บังคับบัญชาคาดหวัง (Expected Performance) ตามปัจจัยวัดผลงานทั้งทางด้านผลลัพธ์และ
ด้านพฤติกรรมว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ โดยได้แต่งตั้งผู้ประเมิน และน าผลการประเมินไปใช้ในการให้
รางวัลในเรื่องของการปรับเงินเดือน ตลอดจนน าไปใช้ในการพิจารณาเลื่อนต าแหน่งงาน ตลอดจนหาผู้สืบทอด
ต าแหน่งได้ต่อไป โดยกรม ฯ น าผลประเมินไปใช้ในการพิจารณาบ าเหน็จและการพิจารณาเลื่อนต าแหน่งตาม
แนวทางท่ีกองทัพเรือก าหนด 

จากการประเมินความผูกพันของบุคลากรอย่างเป็นทางการ จ านวน 15 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านสุขภาพกาย 
สุขภาพจิต จิตวิญญาณ ความรู้และทักษะ สภาพการท างาน นโยบายการบริหารงาน ความส าเร็จในการท างาน 
ต าแหน่งงานและความก้าวหน้า สิทธิก าลังพล การเงิน 
การสวัสดิการ การบริการ การปกครอง การยอมรับนับ
ถือ และภาพลักษณ์ โดยจะมีการก าหนดปัจจัยส่วน
หนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงปัจจัยต่อความผูกพันต่อกรม ฯ 
ประกอบด้วย จิตวิญญาณ ต าแหน่งงานและความก้าวหน้า 
สิทธิก าลังพล การเงิน การปกครองบังคับบัญชา การได้รับ
ความยอมรับนับถือ และภาพลักษณ์องค์กร พบว่า 
บุคลากรมีระดับความผาสุขมากว่าระดับที่คาดหวังไว้ 
ตามภาพท่ี 5-3  

5.4 ระบบกำรพัฒนำบุคลำกร 
 กรม ฯ มีระบบการเรียนรู้และพัฒนาก าลังพลของกรม ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การศึกษาอบรมและ
พัฒนาก าลังพลในทุกระดับชั้นให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะที่เพียงพอและเหมาะสมกับ
การปฏิบัติหน้าที่ของก าลังพลในแต่ละระดับและในหน้าที่รับผิดชอบที่สูงขึ้นตามล าดับ เพ่ือให้ได้ก าลังพลที่มีขีด
ความสามารถที่ต้องการส าหรับรองรับภารกิจของกรม ฯ ที่ได้รับมอบหมายได้ โดยจัดท าเป็นโครงการฝึก ศึกษา 
อบรม ประชุม และสัมมนาทั้งในประเทศและต่างประเทศของกรม ฯ ซึ่งการศึกษาภายในกองทัพเรือ แบ่งออกเป็น 
2 ประเภท คือ การศึกษาเพ่ือการผลิตก าลังพล และการศึกษาเพ่ือการพัฒนาก าลังพล โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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 1.  การศึกษาเพ่ือการผลิตก าลังพล ได้แก่ ผลิตนายทหารสัญญาบัตรในหลักสูตรของโรงเรียนนายเรือ เป็นการผลิต
นายทหารสัญญาบัตรหลักของกรม ฯ   
 2.  การศึกษาเพ่ือการพัฒนาก าลังพล มีวัตถุประสงค์เพ่ิมพูนความรู้ความสามารถให้แก่บุคลากรทั้งที่
กองทัพเรือผลิตเอง และที่รับเข้ามาจากสถานศึกษาอ่ืนนอกกองทัพเรือ ให้สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจของ 
กรม ฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพทันต่อความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
ต่อเนื่อง โดยจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก คือ ส่วนที่ 1) หลักสูตรเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ตามชั้นยศหรือตามแนวทางการ
รับราชการตามที่กองทัพเรือก าหนด เป็นการให้การศึกษา อบรม และพัฒนาเพ่ือให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสม
กับระดับชั้นยศหรือต าแหน่งหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบสูงตามล าดับ ได้แก่ หลักสูตรพรรคนาวิน หลักสูตรทั่วไป 
หลักสูตรเพ่ิมวิชา หลักสูตรนายทหารอาวุโส หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ ส่วนที่ 2) 
หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ ส าหรับนายทหารประทวน ได้แก่ หลักสูตรนักเรียนพันจ่า หลักสูตรพันจ่า
นักเรียน และส่วนที่ 3) หลักสูตรเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ตามชั้นยศ หรือตามแนวทางการรับราชการตามสาขาอาชีพ 
(สายวิทยาการอุทกศาสตร์) เป็นการให้การศึกษา อบรม และพัฒนาเพ่ือให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับ
ระดับชั้นยศหรือต าแหน่งหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบสูงตามล าดับ ได้แก่ หลักสูตรนายทหารอุทกศาสตร์ชั้นนายเรือ 
หลักสูตรการสร้างแผนที่เดินเรือเบื้องต้น หลักสูตรนายทหารแผนที่ชั้นนายร้อย หลักสูตรอุตุนิยมวิทยาชั้นสูง 
(อบรมที่กรมอุตุนิยมวิทยา) หลักสูตรนายทหารข่าวอากาศ (อบรมทีก่รมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ กองทัพอากาศ) 
หลักสูตรอุทกศาสตร์ขั้นมูลฐาน หลักสูตรอาชีพเพ่ือเลื่อนฐานะชั้นจ่าเอก หลักสูตรอาชีพเพ่ือเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก 
หลักสูตรมาตรฐานนักส ารวจอุทกศาสตร์ชั้นนายทหารประทวน หลักสูตรการสร้างแผนที่เดินเรือเบื้องต้นส าหรับ
เจ้าหน้าที่สร้างแผนที่ หลักสูตรเจ้าหน้าที่ข่าวอากาศ หลักสูตรเจ้าหน้าที่เทคนิคข่าวอากาศ หลักสูตรการซ่อม
บ ารุงสถานีตรวจอากาศ 
 กรม ฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาก าลังพลและการจัดการความรู้ โดยมี รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์ เป็น
ประธาน ฯ มีหน้าที่ในการก าหนดนโยบายด้านการพัฒนาก าลังพลรองรับยุทธศาสตร์กองทัพเรือ พร้อมทั้งพิจารณา
โครงการศึกษา อบรม ประชุม และสัมมนาในประเทศและต่างประเทศ ทั้งในและต่างประเทศทุกประเภทและ
ทุกระดับ เพ่ือให้การพัฒนาก าลังพลรองรับยุทธศาสตร์ของกรม ฯ ตลอดจนปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 
โดยมีแนวทางในการพิจารณาเพื่อทุ่มเทการจัดสรรงบประมาณให้กับหลักสูตร กิจกรรม แผนงาน และโครงการที่
มีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาก าลังพลตามยุทธศาสตร์ของกรม ฯ (ระยะยาว 10 ปี) เป็นล าดับต้น ๆ ซึ่ง
จะท าให้การจัดท าโครงการศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังพลมีความชัดเจน คุ้มค่า และตรงตามความต้องการ
ของกรม ฯ เป็นส าคัญ โดยจะเป็นการเตรียมก าลังพลให้มีขีดความสามารรถและขีดสมรรถนะในสาขาที่มีความ
จ าเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายของกรม ฯ ที่ก าหนดไว้ตามยุทธศาสตร์ โดยคณะกรรมการพัฒนาก าลังพลและ
การจัดการความรู้ กรม ฯ ได้ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาก าลังพลเพ่ือรองรับยุทธศาสตร์ กองทัพเรือ พ.ศ.
2558 – 2567 จ านวน 2 เป้าหมาย ประกอบด้วย 1) พัฒนาก าลังพลให้มีขีดความสามารถพร้อมรบตามยุทธศาสตร์
ด้านการป้องปราม โดยเน้นการพัฒนาก าลังพลรองรับการจัดหาเรือด าน้ าและเรือฟริเกตสมรรถนะสูงเป็นล าดับแรก 
และเน้นในส่วนของขีดความสามารถการสนับสนุนข้อมูลการปฏิบัติการรบในสาขาสงครามใต้น้ า การรบผิวน้ า 
การป้องกันภัยในอากาศ และการป้องกันฝั่ง เป็นส าคัญ และ 2) พัฒนาก าลังพลให้มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศ
ทั้งภาษาอังกฤษ โดยการอบรม และส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพ่ือรองรับการสร้างบทบาทน าในการเสริมสร้าง
ความมั่นคงทางทะเลทั้งภายในภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก 
 จากการด าเนินงานที่ผ่านมา กรม ฯ ได้จัดการบุคลากรให้ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และสร้างแรงจูงใจ ซึ่ง
จะเห็นได้จากด าเนินการขออนุมัติปรับโครงสร้าง เพ่ือรองรับนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือด้านการก าหนด
ยุทธศาสตร์และโครงสร้างก าลังรบ [หมวด 7 ข้อ 7.3.3] มีการประเมินความสุขและประเมินคุณภาพชีวิตในการ
ท างานของตนเองตามปัจจัยชี้วัดต่าง ๆ ที่ก าหนดผ่านทางระบบสารสนเทศ ( Intranet) น าผลการประเมิน ฯ ที่
ได้มาวิเคราะห์ปัญหาและจัดล าดับความส าคัญ เพ่ือจัดท าแผนงาน โครงการ  และกิจกรรมในการปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพชิวิตของก าลังพลให้ดีขึ้นตามล าดับ [หมวด 7 ข้อ 7.3.2]  
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หมวด 6 กำรมุ่งเน้นระบบปฏิบัติกำร 

6.1 กระบวนกำรท ำงำนที่เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบสู่ผลลัพธท่ี์ต้องกำร 
กรม ฯ ได้วิเคราะห์และออกแบบกระบวนการสร้างคุณค่าของหน่วยงาน โดยค านึงถึ งอ านาจหน้าที่ตาม

กฎหมาย (พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2551 มาตรา 20 พระราชกฤษฎีกาแบ่ง
ส่วนราชการและก าหนดหน้าที่ของส่วนราชการ กองทัพเรือ กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม พ.ศ.2552 พันธกิจ
ของกรมอุทกศาสตร์ ความต้องการของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมอุทกศาสตร์ และ
เทคโนโลยีในปัจจุบัน มาเป็นกรอบแนวทางในการก าหนดกระบวนการที่ส าคัญของกรมอุทกศาสตร์ ซึ่ง
กองทัพเรือมีโครงการจัดหาเรือด าน้ าและการพัฒนาสงครามใต้น้ า ส่งผลให้กรมอุทกศาสตร์ต้องปรับโครงสร้าง
องค์กรและปรับปรุงกระบวนการ เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่ก าหนด ซึ่งสามารถแสดงได้ตามภาพที ่6-1  

ภาพที ่6-1 สายโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ 
 
 กรม ฯ ก าหนดตัวชี้วัดผลการด าเนินการที่ส าคัญของกระบวนการ โดยพิจารณาจากข้อก าหนดที่ส าคัญ
ของกระบวนการต่าง ๆ ได้แก่ ด้านความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ แผน และค าสั่งที่เกี่ยวข้อง ด้านประสิทธิภาพของกระบวนการ และด้านความคุ้มค่า   
โดยพิจารณาก าหนดเป็นตัวชี้วัดความคุมกิจกรรมในกระบวนการท างาน และสื่อสารให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
กระบวนการนั้นทราบ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานในแต่ละ
กระบวนการ  และเป็นไปตามข้อก าหนดส าคัญในกระบวนการนั้น ๆ และใช้อ้างอิงในการปรับปรุงกระบวนการ
ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นยิ่งขึ้น ตามตารางท่ี 6-1 
 



รายงานผลการด าเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) กรมอุทกศาสตร์ ปี พ.ศ.2562 หน้า 29 

ตารางที่ 6-1 ข้อก าหนดส าคัญและตัวชี้วัดกระบวนการสร้างคุณค่าของกรมอุกศาสตร์ 

 กระบวนการสร้างคุณค่าของกรมอุทกศาสตร์ มีจ านวนทั้งหมด 10 กระบวนการ ดังนี้   
1. กระบวนการสนับสนุนพัสดุสายอุทกศาสตร์ 
2. กระบวนการซ่อมบ ารุงพัสดุสายอุทกศาสตร์ 
3. กระบวนการด้านแผนที่ 
4. กระบวนการด้านสมุทรศาสตร์ 
5. กระบวนการด้านอุตุนิยมวิทยา 
6. กระบวนการให้บริการข้อมูลข่าวสารในการเดินเรือ 
7. กระบวนการบริการเครื่องหมายทางเรือ 
8. กระบวนการด้านเวลามาตรฐานประเทศไทย 
9. กระบวนการพัฒนาก าลังพล 
10. กระบวนการจัดการบริหารงานองค์กร 

กระบวนกำรด้ำนอุทกศำสตร์ 
ข้อก าหนดด้านความตอ้งการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ข้อก าหนดด้านกฎหมายกฎระเบียบ 
ข้อบังคับ  

ข้อก าหนดด้าน
ประสิทธิภาพ 

ข้อก าหนดด้านความคุ้มค่า 

1. ความถูกต้องของข้อมูล 
2. ความครบถ้วน และทันสมัยของ
ข้อมูล 
3. การบริการรวดเร็ว ทันสมัย 
4. ความเป็นมาตรฐาน 
5. ความครอบคลุมของข้อมูลใน
พื้นที่พื้นที่ปฏิบัติการกองทัพเรือ 
6. ข้อมูล และผลิตภัณฑ์ที่สามารถ
น ามาช่วยในการตัดสินใจ 
7. คุณลักษณะ/ขีดความสามารถ
ตรงตามความต้องการผู้รับบริการ 
8. แจกจ่ายข้อมูลทันตามก าหนด 
เวลา 
9. ผลิตภัณฑ์และบริการตรงตาม
ความต้องการผู้รับบริการ 

1. ยุทธศาสตร์กองทัพเรือ 
2. อนุสัญญาระหว่างประเทศ ว่า
ด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล 
ค.ศ.1974 
3. มาตรฐานองค์การสากลระหว่าง
ประเทศ อาทิเช่น IHO IALA และ ICA 
4. ระเบียบการสร้างแผนที่ ตาม
มาตรฐาน IHO S-4 
5. ระเบียบกรมอุทกศาสตร์เรื่อง
การส ารวจแผนที่  
6. ระเบียบกรมอุทกศาสตร์เรื่อง
การสร้างแผนที่ 

1. เวลาในการสร้างและสังเคราะห์
ข้อมูลลดลง 
2. สามารถสนับสนุนการปฏิบัติ 
การทางทหารของกองทัพเรือ 
3. เวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
ลดลง 
4. ความถูกต้องแม่นย าและทัน
สถานการณ์ของการพยากรณ์ 
5. การวิเคราะห์และจัดท าข้อมูล
เป็นไปตามหลักวิชาการที่เกี่ยวข้อง 
6. แจกจ่ายข้อมูลทันตามก าหนด 
เวลา 

1. การรักษาความมั่นคงของชาติ
ทางทะเล 
2. ข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติการ
ทางทหาร 
3. การส่งเสริมการพาณิชยนาวี
ของประเทศ (ไม่รวมรื่องการลด
ต้นทุน) 
4. การส่งเสริมการงานวิจัยพื้นฐาน 
และพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมใน
ทะเล และชายฝั่ง 
5. สามารถพยากรณ์และคาดการณ์/
ให้ข้อมูลล่วงหน้าได้นานขึ้ นที่
สามารถลดความสูญเสียในชิวิต
และทรัพย์สิน 
6. ความสมบูรณ์ทั้งด้านชนิดข้อมูล 
พื้นที่ และช่วงเวลาที่ผู้สนใจ 

สรุปข้อก ำหนดของกระบวนกำรด ำเนินกำรตำมกระบวนกำร 
ด้ำนอุทกศำสตร ์

ตัวชี้วดัควำมคุมกิจกรรมในกระบวนกำรท ำงำน 

1. ข้อมูลที่น ามาจัดท าข่าวสารการเดินเรือมีความครบถ้วนถกูต้อง 
ครอบคลุมเส้นทางเดินเรือ 
2. ต าบลที่เครื่องหมายทางเรือถูกต้อง และมีสถานะการใช้งานพร้อมใช้อยู่
เสมอ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
3. การบริการที่รวดเร็ว 
4. คุณสมบติเครื่องมือเดินเรือตรงความต้องการของหน่วย 
5. ปรับปรุงพัฒนาแผน/การปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธภาพ 
6. มีแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กองทัพเรือ 
7. การท างานที่เป็นไปตามมาตรฐานขององค์การสากลระหวา่งประเทศใน
งานสาขาๆ ตา่งๆ ด้านอุทกศาสตร์ 

1. ร้อยละของความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์และบริการ 
2. ร้อยละงานที่ผ่านและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และมีความ
ถูกต้อง 
3. จ านวนครั้งที่ไม่สามารถแจกจ่ายข้อมลูที่ร้องขอได้ทันเวลา 
4. ร้อยละของชนิดข้อมูล ความครอบคลุมพื้นที่ และ ระยะเวลาที่
เพียงพอต่อการสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหาร 
5. จ านวนที่สร้างและผลิตได้ตามก าหนด 
6. จ านวนขอ้มูลที่ต้องส ารวจ หรือแก้ไขซ้ าลดลง 
7. ปริมาณงาน และเวลาในการตรวจสอบก่อนจัดเก็บเข้าฐานข้อมูลลดลง 
8. เวลาในการสืบค้นข้อมูลลดน้อยลง 
9. ร้อยละของปริมาณข้อมูลที่สูญหาย บกพร่อง 
 มีความขัดแย้งของข้อมูล นอ้ยลง 
10. จ านวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้น 
11. ร้อยละของการแจ้งเตือนภัยที่ทันตอ่สถานการณ์ และการใช้งาน
ของหน่วยในกองทัพเรือ 
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ภาพที ่6 - 2 ขั้นตอนการปฏบิัติงานและการสร้างนวัตกรรมปรับปรุงผลผลิต  
กระบวนการ และบริการ 

 

 กระบวนการเหล่านี้ ถูกวิเคราะห์และออกแบบด้วยวิธี SIPOC Model โดยมีการก าหนดกลุ่มผู้รับบริการ
และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งกรม ฯ ต้องติดต่อประสานงานในการขอรับการสนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการ และการให้บริการและผลิตภัณฑ์ของกรม ฯ ส าหรับการประสานการปฏิบัติร่วมกันระหว่าง
หน่วยงาน มีการก าหนดแนวทางปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดท าข้อตกลงในการ
ปฏิบัติร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การจัดท าแหล่งปะการังเทียมของหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน 
ต้องผ่านการพิจารณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกัน ได้แก่ กองทัพเรือ (กรมอุทกศาสตร์) กรมเจ้าท่า และ
กรมประมง และอีกตัวอย่างได้แก่ การบริการเครื่องหมายทางเรือในน่านน้ าไทย ซึ่งมีการจัดท าข้อตกลงในการ
ปฏิบัติร่วมกันระหว่างกรมอุทกศาสตร์และกรมเจ้าท่า ส าหรับในส่วนของการจัดท ามาตรฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ
กลางของประเทศ โดยคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ส าหรับใช้เป็นมาตรฐานกลางส าหรับแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในประเทศ ซึ่งกรม ฯ เป็นหน่วยงานจัดท าชั้นข้อมูลที่ 13 ข้อมูลอุทกศาสตร์ทางทะเล 
ส าหรับการเชื่อมโยงกระบวนการท างานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปัจจุบันมีการน าเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 
(GIS) มาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลของหน่วยงาน และจัดท าเว็บท่า (Portal) ส าหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างหน่วยงาน ตลอดจนหน่วยงานได้พัฒนาระบบให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศในรูปแบบ Web Map Service 
เพ่ือให้หน่วยงานสามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ ส าหรับในส่วนของกรม ฯ มีกระบวนการ และข้อมูล
ที่แลกเปลี่ยน/เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น กระบวนการด้านแผนที่ ได้รับการสนับสนุนข้อมูล
เพ่ือใช้ในการผลิตแผนที่เดินเรือ ได้แก่ 1) ข้อมูลปะการังเทียม และแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ทะเล จากกรมประมง และ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 2) ข้อมูลเขตท่าเรือและเครื่องหมายทางเรือ จากกรมเจ้าท่า และการท่าเรือ
แห่งประเทศไทย 3) ข้อมูลท่อทางและสายเคเบิ้ลใต้น้ า จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ทีโอที บริษัท ปตท.ส ารวจและ
ผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 4) ข้อมูลภูมิสารสนเทศทางบก จากกรมแผนที่ทหาร และ 5) ข้อมูล
ภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียม จากกรมแผนที่ทหาร และส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA) ส าหรับกระบวนการบริการเครื่องหมายทางเรือ มีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลเครื่องหมายทางเรือกับกรมเจ้าท่า และการท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นต้น 

6.2 กำรสร้ำงนวัตกรรมในกำรปรับปรุงผลผลิต กระบวนกำร และบริกำร 
 กรม ฯ มีการทบทวนกระบวนการให้บริการด้านอุทกศาสตร์ โดยอาศัยการตรวจสอบข้อมูลจากตัวชี้ วัดที่
ส าคัญ ได้แก่ ร้อยละของความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์และบริการ ความซ้ าซ้อนของข้อมูลและการด าเนินการ
แก้ไขข้อมูล ซึ่ ง เป็นปัญหาและอุปสรรคที่
เกิดขึ้นในการท างาน และข้อมูลจากการรับฟัง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและความต้องการ
ของผู้รับบริการ เช่น ความต้องการใช้งาน
ข้อมูลแผนที่เดินเรือที่เพ่ิมขึ้นจากหลากหลาย
ภาคส่วน และปัญหาในการติดต่อขอรับบริการ
ข้อมูลอุทกศาสตร์ ซึ่งน ามาสู่การปรับปรุง
กระบวนการหลัก คือ กระบวนการจัดการและ
บริการด้านแผนที่ และกระบวนการสนับสนุน 
คือ กระบวนการด้านสารสนเทศและฐานข้อมูล
อุทกศาสตร์ โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติหรือแนว
ทางการด าเนินการ ดังนี้ 
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ภาพที ่6-3 ระบบบริหารจัดการข้อมูลแผนที่ทะเลแบบเบ็ดเสร็จ (CARIS HPD) 

ภาพที ่6-4 แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ด้านสมุทรศาสตร์ (ROM) 

ภาพที ่6-5 แบบจ าลอง WAVE WATCH III และ  
แบบจ าลอง SAR MAP 

 
 1) การวางแผนและเตรียมการ โดยการตรวจสอบข้อมูลจากตัวชี้วัดที่ส าคัญและการรับฟังปัญหาจาก
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แล้วน าข้อมูลที่ได้มาศึกษาเพ่ือหาแนวทางการด าเนินการปรับปรุงผลผลิต 
บริการ หรือกระบวนการ โดยการก าหนดองค์ความรู้ องค์วัตถุ หรือกระบวนการที่ต้องการแล้ว 2) การด าเนินงาน 
ปรับปรุงผลผลิต บริการ หรือกระบวนการ 3) การทดสอบทดลอง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินการ 
4) การจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน เพ่ือให้กระบวนการมีประสิทธิภาพ และมีขั้นตอนที่ถูกต้องตามมาตรฐาน 5) การเผยแพร่
การใช้งาน เพ่ือให้เกิดการใช้งานและแบ่งปัน และ 6) การประเมินผลและปรับปรุงระบบ เป้นขั้นตอนที่ส าคัญ
เพ่ือน าข้อมูลจากตัวชี้วัดกระบวนการมาประเมินผล เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขเป็นไปตามความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยสรุปขั้นตอนการปฏิบัติงานของกรม ฯ เป็นการด าเนินการพัฒนา เพ่ือ
ยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของกรม ฯ ในอันที่จะสามารถสนับสนุนการปฏิบัติทาง
ทหารทุกมิติของกองทัพเรือ ซึ่งมีความต้องการจัดหาเรือด าน้ าและพัฒนาขีดสมรรถนะด้านสงครามใต้น้ า โดยมี
การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  กระบวนการบริการด้านแผนที่ มีการปรับปรุง
พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลแผนที่ทะเลแบบ
เบ็ดเสร็จ (CARIS HPD) เพ่ือลดปัญหาความซ้ าซ้อน
ของข้อมูลในการประกอบระวาง การปรับปรุงแก้ไข
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในหลายระวาง และการท างาน
ร่วมกับข้อมูลส ารวจรายละเอียดสูงในการส ารวจด้วย
ระบบหยั่งน้ าแบบหลายล าคลื่น เพ่ือการผลิตแผนที่
เรือด าน้ า ตลอดจนการควบคุมและติดตามการ
ท างานตามมาตรฐานสากล ตามภาพท่ี 6-3 

 
กระบวนการบริการด้านสมุทรศาสตร์ มีการน า

แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ด้านสมุทรศาสตร์ (ROM) 
เข้ามาใช้งาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการรวบรวมข้อมูล
เพ่ือการให้บริการผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายตามความ
ต้องการของผู้รับบริการ ตามภาพท่ี 6-4 
 
 

กระบวนการบริการด้านอุตุนิยมวิทยา มีการน าแบบจ าลอง
ทางคณิตศาสตร์ด้านอุตุนิยมวิทยา (WAVE WATCH III) เข้ามาใช้ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการรวบรวมข้อมูลเพ่ือการให้บริการ
ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายตามความต้องการของผู้รับบริการ และ 
SAR MAP MODEL หรือแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ เพ่ือ
สนับสนุนปฏิบัติการค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลด้วย
ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ซึ่งเป็นการด าเนินการสนับสนุนภารกิจ
ค้นหาและช่วยเหลือผู้ ประสบภัยในทะเล ซึ่ งตั้ งแต่ เริ่ ม
ด าเนินการมาสามารถให้ข้อมูลกับทีมค้นหาและช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยในทะเลได้ เป็นอย่างดี  ซึ่ งส่ งผลต่อการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในปฏิบัติการ ตามภาพท่ี 6-5 
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ภาพที ่6-6 การให้บริการแผนที่ในรูปแบบ Web Map Service 

 
ส าหรับในปี พ.ศ.2563 กรม ฯ ได้ปรับโครงสร้างองค์กร เพ่ือรองรับการจัดหาเรือด าน้ า การเพ่ิมขีดสมรรถนะ

ในเรื่องการท าสงครามใต้น้ าของกองทัพเรือ และการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลภูมิสารสนเทศ
ของกรม ฯ ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมผลผลิตในด้านข้อมูลภูมิสารสนเทศรองรับแผนที่ทางทะเลตามมาตรฐาน S-100 
ขององค์การอุทกศาสตร์สากล แผนที่ยุทธการทางเรืออิเล็กทรอนิกส์ (Additional Military Layer : AML) 
และแผนที่เรือด าน้ า โดยปรับปรุงการบริการด้าน
แผนที่และข้อมูลภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์
ผ่านระบบเครือข่าย เพ่ือตอบสนองต่อความ
ต้องการข้อมูลทางทะเลอย่างไม่จ ากัดเวลาและ
สถานที่ โดยผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
Smart Device ต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นโดยผู้รับบริการ
ไม่ต้องร้องขอ ทั้งภายในหน่วยงาน กองทัพเรือ 
และหน่วยราชการต่าง ๆ ตลอดจนประชาชน
ทั่วไป ตามภาพท่ี 6-6 

6.3 กำรลดต้นทุนและกำรใช้ทรัพยำกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
 กรม ฯ มีการควบคุมต้นทุนในภาพรวมของระบบงานและกระบวนการท างาน ดังนี้  1) ให้หน่วยขึ้นตรง
ของกรม ฯ จัดท า Work flow ของกระบวนการ การปรับปรุงกระบวนการ และการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
2) ใช้ระบบบัญชีต้นทุนผลผลิต ซึ่งจะมีการจัดท าต้นทุนผลผลิตและต้นทุนกิจกรรมที่ท าให้สามารถรู้ค่าใช้จ่าย 
ต่อหน่วย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงาน หรือลดการด าเนินงานในกิจกรรมที่ไม่เกิดประโยชน์ และหันมา
บริหารกิจกรรมที่เหลืออยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  3) ยึดแนวทางมาตรการประหยัดของกองทัพเรือ 
เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการและจัดการประชุม รวมทั้งการเดินทางไปปฏิบัติราชการในต่างประเทศ และ
การค านวณชดเชยพาหนะเดินทาง ท าให้สามารถค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามมาตรการประหยัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และ 4) จัดให้มีการประชุมหน่วยขึ้นตรงของกรม ฯ เพ่ือรายงานผลการปฏิบัติราชการ และร่วมกันพิจารณา
แนวทางการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน ทั้งมีการรายงานและติดตามสถิติการใช้สาธารณูปโภคเป็นรายเดือน 
ท าให้หน่วยขึ้นตรงของกรม ฯ ทราบภาระค่าใช้จ่ายและสถิติความสิ้นเปลืองของค่าสาธารณูปโภค โดยในปี 
งบประมาณนี้มีการด าเนินการที่ส าคัญ ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ต้นทุนของกระบวนการหลัก ได้แก่ กระบวนการ
บริการด้านแผนที่ เพ่ือใช้ในการปรับปรุงราคาจ าหน่ายแผนที่เดินเรือและแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ และมีการ
ก าหนดแผนและเป้าหมายในการลดต้นทุน/เพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการบริการด้านแผนที่ โดยมีเป้าหมายในการ
ลดต้นทุนออกเป็น 2 ระยะ คือ 1) เป้าหมายระยะสั้น ด าเนินการโดยการลดปริมาณการใช้งานกระดาษพิมพ์ เพ่ือ
ตรวจสอบแผนที่ โดยการใช้งานระบบตรวจสอบและควบคุมคุณภาพแผนที่มาใช้ร่วมกับการพิมพ์ตรวจสอบ และการ
ก าหนดมาตรการในการประหยัดหมึกพิมพ์ในการตรวจสอบแผนที่ด้วยการพิมพ์โหมดประหยัดสี  และ 2) เป้าหมาย
ระยะยาว จัดท าโดยการลดค่าใช้จ่ายในการใช้งานเครื่องพิมพ์ระบบออฟเซต ซึ่งใช้งบประมาณในการซ่อมบ ารุงสูงและ
ต้องใช้เจ้าหน้าที่ไม่น้อยกว่า 3 นาย ในการด าเนินการพิมพ์ระบบนี้ ด้วยการน าเครื่องพิมพ์ตามความต้องการ (Print on 
demand) ซึ่งใช้เจ้าหน้าที่เพียง 1 นาย และสามารถพิมพ์ได้จ านวนตามที่ต้องการและมีความรวดเร็วในการพิมพ์ ท าให้
สามารถปรับหยัดงบประมาณในการจัดเก็บแผนที่คงคลัง ส าหรับการบริหารจัดการภายในองค์กร มีการวางกลไกเพ่ือ
ควบคุมต้นทุน การใช้จ่ายทรัพยากรในกระบวนการท างานที่ส าคัญต่าง ๆ โดยการจัดท าแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพ/ลด
ต้นทุน และมีการก ากับติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณผ่านระบบ GFMIS และ
ก าหนดตัวชี้วัดที่ส าคัญเป็นร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน และรายงานผลในการประชุมทุกเดือน เพ่ือ
ประเมินผล ควบคุม ติดตาม และก ากับให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

 



รายงานผลการด าเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) กรมอุทกศาสตร์ ปี พ.ศ.2562 หน้า 33 

6.4 กำรมุ่งเน้นประสิทธิผลทั่วทั้งองค์กำร และผลกระทบต่อยุทธศำสตร์ชำติ 
 กรม ฯ ได้สร้างบรรยากาศเพ่ือให้เกิดนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน โดยน าการจัดการความรู้มาใช้เป็น
เครื่องมือในการขับเคลื่อนกรม ฯ ไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรม โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
โครงการศึกษาและการจัดการความรู้ของกรม ฯ ขึ้น โดยมี รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์ (2) เป็นประธาน ฯ และ
ผู้น าการจัดการความรู้ของกรม ฯ (CKO) และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการความรู้ของกรม ฯ ซึ่งด าเนินการ
ตามแผนการจัดการความรู้ประจ าปี พ.ศ.2562 นอกจากนี้แล้ว กรม ฯ ได้น าระบบสารสนเทศมาใช้สนับสนุน
การจัดการความรู้ โดยจัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการจัดการความรู้ของกรม ฯ และเพ่ือให้เป็นอีก
ช่องทางทีจ่ะกระจายความรู้ไปอย่างกว้างขวาง และจัดการอบรมนายทหารจัดการความรู้ของหน่วยขึ้นตรงของ
กรม ฯ เพ่ือสร้างนักจัดการความรู้ของหน่วยขึ้นตรงของกรม ฯ โดยมีหัวข้อการอบรมความรู้เกี่ยวกับการใช้
ระบบสารสนเทศมาผลิตสื่อส าหรับเผยแพร่องค์ความรู้ของหน่วย“เขตทางทะเลของไทยสิ่งที่คนไทยต้องเข้าใจ” 
พร้อมทั้งได้น าเสนอวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศในหัวข้อ “แผนที่เขตทางทะเลระหว่างจังหวัดทางทะเลเพ่ือรองรับ 
พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ.2562” ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ส่งผลกระทบต่อ
หน่วยงานและประชาชนตลอดแนวเขต 23 จังหวัดชายฝั่งทะเล 
 กรม ฯ พัฒนาระบบข่าวกรองภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์ที่สามารถสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหาร
ของกองทัพเรือ และเตรียมความพร้อมด้านการส่งก าลังบ ารุงพัสดุสายอุทกศาสตร์ สนับสนุนหน่วยก าลังของ
กองทัพเรืออย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้กองทัพเรือสามารถเตรียมก าลังและใช้ก าลังในการรักษาอธิปไตย และ
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ส่งผลต่อความส าเร็จในการบรรลุยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) 
ด้านความมั่นคงให้ได้ผลลัพธ์ (Outcome) ของการปฏิบัติตามพันธกิจ คือ สนับสนุนข้อมูลทางอุทกศาสตร์ เพ่ือ
การปฏิบัติการทางทหารของกองทัพเรือด้วยข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลข่าวกรองภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์ และ
พัฒนาระบบส่งก าลังบ ารุงสายอุทกศาสตร์ให้กับกองทัพเรือให้เพียงพอตามความต้องการและพ้ืนที่ปฏิบัติการ 
เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการตามความคาดหวัง ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และการพัฒนาคุณภาพ ตลอดจนเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการท างานของกรม ฯ โดยสื่อสารทุกช่องทางให้
บุคลากรในหน่วยงาน ถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันด้วยการก าหนดตัวชี้วัดในการติดตามควบคุมกระบวนการ 
(Leading Indicator) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ส่งสัญญาณ เพ่ือการคาดการณ์ความส าเร็จของกระบวนการและแสดงถึง
ความส าเร็จของการจัดการกระบวนการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ได้แก่ 1) ร้อยละความส าเร็จในการ
จัดท าข้อมูลเชิงพ้ืนที่ทางอุทกศาสตร์ตามโครงสร้างพ้ืนฐานของข้อมูลเชิงพ้ืนที่ทางอุทกศาสตร์ (Hydrographic 
Spatial Data Infrastructure) [หมวด 7 ข้อ 7.1.6] 2) ร้อยละของข้อมูลเชิงพ้ืนที่ทางอุทกศาสตร์ที่ครอบคลุม
พ้ืนที่ปฏิบัติการตามที่ กองทัพเรือต้องการ [หมวด 7 ข้อ 7.1.7] 3) ร้อยละของความส าเร็จในการด าเนินการ
ส ารวจ รวบรวม และจัดท าข้อมูลอุทกศาสตร์สนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารของกองทัพเรือ (1 – 3 ของ
กระบวนการด้านอุทกศาสตร์) [หมวด 7 ข้อ 7.1.2] 4) ร้อยละความส าเร็จในการส่งก าลังบ ารุงพัสดุสายอุทกศาสตร์
ให้กับหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือที่เตรียมก าลังและใช้ก าลังในการป้องกันประเทศและรักษาความมั่นคง
ภายในของกองทัพเรือ (กระบวนการส่งก าลังบ ารุงสายอุทกศาสตร์) [หมวด 7 ข้อ 7.1.3] 
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ภาพที ่7-3 ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานภาครัฐและประชาชนที่
ได้รับข้อมูลข่าวสารกรมอุทกศาสตร์ 

ภาพที ่7-4 ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียต่อการปฏิบัติงานของกรมอุทกศาสตร์ 

ส่วนที่ 3 ผลลัพธ์กำรด ำเนินกำร 
 
7.1 กำรบรรลุผลลัพธ์ของตัวช้ีวัดตำมพันธกิจ  

 ผลลัพธ์ตัวชี้วัดการจัดท าข้อมูลเชิงพ้ืนที่ทางอุทกศาสตร์ตามโครงสร้างพ้ืนฐานของข้อมูลเชิงพ้ืนที่ทางอุทก
ศาสตร์ (Hydrographic Spatial Data Infrastructure) ในปี พ.ศ.2562 คิดเป็นร้อยละ 10 และตัวชี้วัดของ
ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ทางอุทกศาสตร์ที่ครอบคลุมพ้ืนที่ปฏิบัติการตามที่กองทัพเรือต้องการ คิดเป็นร้อยละ 50 ซึ่งได้มี
การเปลี่ยนตัวชี้วัดทั้ง 2 ตัวชี้วัดนี้เป็นปีแรก แต่การด าเนินการส ารวจ รวบรวม และจัดท าข้อมูลอุทกศาสตร์
สนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารของกองทัพเรือ สามารถด าเนินการได้ร้อยละ 100 ตามภาพที่ 7-1 และการส่ง
ก าลังบ ารุงพัสดุสายอุทกศาสตร์ให้กับหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือที่เตรียมก าลังและใช้ก าลังในการป้องกัน
ประเทศและรักษาความมั่นคงภายในของกองทัพเรือ (กระบวนการส่งก าลังบ ารุงสายอุทกศาสตร์) สามารถ
ด าเนินการได้ร้อยละ 100 ซึ่งส่งผลที่ดีอย่างมากในการจัดการกระบวนการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

  

 

 

 

 

 
7.2 กำรบรรลุผลลัพธ์ตำมตัวช้ีวัดด้ำนผู้รับบริกำร และประชำชน  

ผลลัพธ์ที่ส าคัญในการตอบสนองความต้องการ
และความคาดหวังผู้รับบริการ โดยเฉพาะการได้รับ
ข้อมูลข่าวสารของกรมอุทกศาสตร์ มีความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการที่มีแนวโน้มมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจาก
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของกรม ฯ มีความหลากหลาย 
เช่น แผนที่และบรรณสารการเดินเรือ ข้อมูลระดับ
น้ าแบบ Near Realtime การให้บริการเทียบเวลา
มาตรฐานประเทศไทย การพยากรณ์อากาศส าหรับ
นักเดินเรือ ฯลฯ ตามภาพที ่7-3 

 
ส่วนผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการและ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการปฏิบัติงานของกรม ฯ มี
แนวโน้มคงตัว ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่กรม ฯ ต้อง พัฒนา
ผลิตภัณฑ์และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ต่อไป ตาม
ภาพที่ 7-4  
 
 

ภาพที่ 7-1 ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการส ารวจ รวบรวม และจัดท า 
ข้อมูลอุทกศาสตร์สนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารของกองทัพเรือ 

ภาพที่ 7-2 ร้อยละความส าเรจ็ในการส่งก าลังบ ารุงพัสดุสายอทุกศาสตร์
ให้กับหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือ 
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ภาพที่ 7-6 จ านวนแผนทีเ่ดินเรอืที่ได้รับการปรับปรุงใหม ่

ภาพที่ 7-8 จ านวนการให้บริการเวลามาตรฐานประเทศไทย 

ภาพที่ 7-5 จ านวนก าลังพลของ อศ. ที่ได้รบัการแตง่ตั้งให้ไปร่วมในภาคี
เครือข่ายภายนอกทั้งระดับชาตแิละนานาชาติ 

 

ภาพที่ 7-7 ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 

 
7.3 กำรบรรลุผลลัพธ์ตำมตัวชี้วัดด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร  

 

ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาก าลังพลของกรม ฯ ได้รับ
การแต่งตั้งให้ไปร่วมในภาคีเครือข่ายภายนอกทั้ง
ระดับชาติและนานาชาติ มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ซึ่งแสดง
ถึงการที่กรม ฯ มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่
เป็นที่ยอมรับ ตามภาพท่ี 7-5 

 
 

7.4 กำรบรรลุผลลัพธ์ตำมตัวชี้วัดด้ำนกำรเป็นต้นแบบ  
ผลลัพธ์ด้านการเป็นต้นแบบ ในปี พ.ศ.2562 กรม ฯ ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณในงาน Navy Quality 

Award ในหัวข้อ “แผนที่เขตทางทะเลระหว่างจังหวัดทางทะเลเพ่ือรองรับพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล พ.ศ.2562” ซึ่งเป็นการก าหนดและปรับปรุงพ้ืนที่เขตการปกครองของจังหวัดทางทะเลสนับสนุน
ให้กับกระทรวงมหาดไทย 

7.5 กำรบรรลุผลลัพธ์ตำมตัวชี้วัดด้ำนผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สำธำรณสุข และสิ่งแวดล้อม 
 ผลลัพธ์จากกระบวนการหลักคือ กระบวนการ
ด้านแผนที่  โดยกรม ฯ ได้มีการน าระบบบริหาร
จัดการข้อมูลแผนที่ทะเลแบบเบ็ดเสร็จ (CARIS HPD) 
มาใช้ เพ่ือลดปัญหาความซ้ าซ้อนของข้อมูลในการ
ประกอบระวาง และการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกันในหลายระวาง ท าให้สามารถปรับปรุง
แผนที่เดินเรือได้รวดเร็วมากขึ้น ตามภาพท่ี 7-6  
 

ผลลัพธ์การจากการน าองค์การของผู้บริหารที่สามารถ
ถ่ายทอดเป้าหมายที่ชัดเจนจนถึงผู้ปฏิบัติ การมีระบบก ากับ 
ติดตามที่เข้มแข็งของหน่วยขึ้นตรงของกรม ฯ อย่างสม่ าเสมอ 
และให้ความส าคัญ เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ
อย่างเข้มข้น ท าให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกรม ฯ 
เพ่ิมขึ้นทุกปี ดังภาพที่ 7-7 ส่งผลให้ในปี พ.ศ.2562 กรม ฯ ได้
ล าดับที่ 1 ของการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของกลุ่มหน่วย
สนับสนุนของกองทัพเรือ และในล าดับที่ 17 ของหน่วยขึ้น
ตรงกองทัพเรือ   

ในกระบวนการด้านเวลามาตรฐานประเทศไทยกรม ฯ 
ได้มกีารให้บริการเทียบเวลามาตรฐานอัตโนมัติทางอินเทอร์
เนตตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งท าให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึง
การบริการที่สะดวกและตลอดเวลา ส่งผลให้มีจ านวนการใช้
งานเทียบเวลามาตรฐานประเทศไทยเพ่ิมสูงขึ้นอย่างมาก 
ตามภาพที่ 7-8 
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ภาพที่ 7-9 จํานวนการใช้กระดาษ Reuse  
 

7.6 กำรบรรลุผลลัพธ์ตำมตัวช้ีวัดด้ำนด้ำนกำรลดต้นทุน กำรสร้ำงนวัตกรรม และกำรจัดกำรกระบวนกำร 

ผลลัพธ์จากการสื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่าง
ต่อเนื่องในทุกช่องทางให้ก าลังพลของกรม ฯ ร่วมกัน
ใช้กระดาษ Reuse และการใช้ระบบสารสนเทศแทน
การใช้กระดาษ ตามกิจกรรมการลดใช้กระดาษ ท าให้
กรมฯ สามารถลดการใช้กระดาษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทุกปี โดยเฉพาะในปี พ.ศ.2562 มีการใช้กระดาษ Reuse 
เพ่ิมขึ้นอย่างมากถึง 3 เท่าเทียบกับปริมาณการใช้
กระดาษ Reuse ในปีที่ผ่านมา ตามภาพที ่7-9 

 
กรม ฯ ได้มีการน าแบบจ าลอง SAR MAP มาใช้

เพ่ือสนับสนุนปฏิบัติการค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ทางทะเลด้วยข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ซึ่ ง เป็นการ
สนับสนุนภารกิจค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยใน
ทะเลให้กับกองทัพเรือและศูนย์อ านวยการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ซึ่งส่งผลต่อการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในปฏิบัติการ ตามภาพท่ี 7-10 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 7-10 ร้อยละความสาํเร็จในการค้นหาและช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัในทะเลด้วยแบบจําลอง SAR MAP 
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ตำรำงท่ี 7-1 แสดงผลลัพธ์กำรด ำเนินกำร 

ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย 
ผลกำรด ำเนินงำน 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

7.1 การบรรลุผลลัพธ์ของตัวช้ีวัดตามพันธกิจ     
7.1.1 ร้อยละของผลผลิตและบริการที่สามารถสนับสนุนให้แก่ผู้รับบริการ

เทียบกับจ านวนท่ีขอรับบริการ 
70 - - 70 

7.1.2 ร้อยละของความส าเร็จในการด าเนินการส ารวจ รวบรวม และจัดท า
ข้อมูลอุทกศาสตร์สนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารของกองทัพเรือ 

100 100 100 100 

7.1.3 ร้อยละความส าเร็จในการส่งก าลังบ ารุงพัสดุสายอุทกศาสตร์ให้กับ
หน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือที่เตรียมก าลังและใช้ก าลังในการป้องกัน
ประเทศและรักษาความมั่นคงภายในของกองทัพเรือ 

100 100 100 100 

7.1.4 ร้อยละของความส าเร็จของการสนับสนุนในการก าหนดเขตแดนทาง
ทะเล และการก าหนดเขตจังหวัดชายฝั่งทะเลของประเทศไทยให้
กองทัพเรือ 

100 100 100 100 

7.1.5 ร้อยละความส าเร็จในการสนับสนุนแบบฟอร์มแผนที่ข่าวอากาศการ
บินและการบริการจราจรทางอากาศให้สนามบินอู่ตะเภา 

100 100 100 100 

7.1.6 ร้อยละความส าเร็จในการจัดท าข้อมูลเชิงพื้นที่ทางอุทกศาสตร์ตาม
โครงสร้างพื้นฐานของข้อมูลเชิงพื้นที่ทางอุทกศาสตร์ (Hydrographic 
Spatial Data Infrastructure) 

10 - - 10 

7.1.7 ร้อยละของข้อมูลเชิงพื้นที่ทางอุทกศาสตร์ที่ครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติการ
ตามทีก่องทัพเรือต้องการ 

50 - - 50 

7.2 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวช้ีวัดด้านผู้รับบริการ และประชาชน     
7.2.1 ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ

การปฏิบัติงานของกรมอุทกศาสตร์ 
90 85 90 90 

7.2.2 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามีสว่นรว่มในกระบวนการท างานของกองทัพเรอื 

3 2 3 3 

7.2.3 ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานภาครัฐและประชาชนที่ได้รับ
ข้อมูลข่าวสารกรมอุทกศาสตร์ 

80 70 75 80 

7.3 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวช้ีวัดด้านการพัฒนาบุคลากร     
7.3.1 จ านวนนวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนาจากก าลังพลกรมอุทกศาสตร์ 1 1 1 1 
7.3.2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการจัดท า/ทบทวน/ปรับปรุงแผน

จัดการทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตามที่กองทัพเรือก าหนด 
100 100 100 100 

7.3.3 ร้อยละของจ านวนก าลังพลที่เข้ารับการศึกษาตามที่กองทัพเรืออนุมัติ
ที่ผ่านเกณฑ์การศึกษา 

95 95 95 95 

7.3.4 ร้อยละของจ านวนก าลังพลประจ าการเทียบกับโครงสร้างอัตราของ 
กรมอุทกศาสตร์ได้รับการบรรจุเป็นไปตามเกณฑ์ที่กองทัพเรือก าหนด 

95 95 95 95 

7.3.5 จ านวนก าลังพลของกรมอุทกศาสตร์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ไปร่วมใน
ภาคีเครือข่ายภายนอกท้ังระดับชาติและนานาชาติ 

15 10 10 15 

7.3.6 จ านวนก าลังพลที่ไปเป็นอาสาสมัครในโครงการตามนโยบายของกรม
อุทกศาสตร์ 

150 130 130 150 

7.4 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวช้ีวัดด้านการเป็นต้นแบบ     
7.4.1 จ านวนกระบวนงานท่ีได้รางวัล 1 - - 1 
7.4.2 จ านวนรางวัลที่ได้รับจากหน่วยงานระดับกรม/ระดับกระทรวง 1 - - 1 
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ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย 
ผลกำรด ำเนินงำน 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

7.5 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวช้ีวัดด้านผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

    

7.5.1 จ านวนครั้งที่สามารถให้การสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเวลา
มาตรฐานภายในประเทศ และการเยี่ยมชมหน่วย 

10 7 10 20 

7.5.2 จ านวนครั้งท่ีสามารถจัดก าลังพลเข้าร่วมประชุมงานบริหารจัดการน้ า
และภัยพิบัติ 

10 8 10 14 

7.5.3 จ านวนแผนที่เดินเรือท่ีได้รับการปรับปรุงใหม่ 5 5 7 11 
7.5.4 ร้อยละของเครื่องหมายทางเรือท่ีได้รับการซ่อมบ ารุง 100 100 100 100 
7.5.5 จ านวนการให้บริการเวลามาตรฐานประเทศไทย 35,000,000 11,300,000 35,000,000 85,162,000 

7.5.6 ร้อยละความส าเร็จในการสนับสนุนข้อมูลการพยากรณ์ทางด้านสมุทร
ศาสตร์สนับสนุนการจัดการคราบน้ ามันในทะเล 

85 80 90 100 

7.6  การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวช้ีวัดด้านการลดต้นทุน การสร้างนวัตกรรม 
และการจัดการกระบวนการ 

    

7.6.1 จ านวนการใช้กระดาษ Reuse และการใช้ระบบสารสนเทศแทนการ
ใช้กระดาษ ตามกิจกรรมการลดใช้กระดาษ 

30,550 25,000 30,000 103,020 

7.6.2 ความส าเร็จในการปรับปรุงกระบวนการจ าหน่ายแผนที่เดินเรือแบบ
ออนไลน์ 

1 - - 1 

7.6.3 ร้อยละของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เช่ือมต่อกับระบบแม่ข่าย (Server) 
ได้รับการส ารองข้อมูล (Bcakup) 

55 50 55 68 

7.6.4 ร้อยละของระบบสารสนเทศท่ีส าคัญใช้งานได้ต่อเนื่อง 1 - - 1 
7.6.5 ร้อยละความส าเร็จในการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล 

อันเนื่องมาจากการได้รับการสนับสนุนข้อมูล SAR จากกรมอุทกศาสตร์ 
60 60 60 68 

7.6.6 ร้อยละความส าเร็จในการสนับสนุนข้อมูลแผ่นดินไหว และการพยากรณ์
ผลกระทบที่อาจจะเกิดสึนามิ 

80 80 100 100 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 


	ปกและสารบัญรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 edited 05072563
	Application Report PMQA 4.0 กรมอุทกศาสตร์ ปี พ.ศ.2562 edited 05072563

