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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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